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  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete 37. § (4) 

bekezdése alapján a frakciók működésének személyi (1 fő titkár frakciónként) és tárgyi 

feltételeit az önkormányzat biztosítja. 

Jelen előterjesztésben javaslatot teszünk arra, hogy: 

- a frakciótitkárok a képviselői alapdíjnak megfelelő összegű díjazásban részesüljenek, 

továbbá 

- a frakciók évente a polgármesteri költségtérítés 4 havi összegének megfelelő összegű 

működési költségek térítésére legyenek jogosultak. 

 

Az átlátható működés jegyében célszerűnek gondoljuk ezen javaslatot Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 

rendeletében, és 

-  az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati 

rendeletében 

szabályozni, melyre tekintettel ezen két rendelet módosítása tárgyú rendelet megalkotására 

teszünk javaslatot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete 59/A. § (2) 

bekezdése értelmében nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetésről és annak 

módosításáról, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak 

módosításáról szóló rendelettervezetet, így a képviselő-testület - minősített többséggel vita 

nélkül - dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja 

meg. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és fenti javaslatot 

támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. május 23. 

 

Takács Krisztián s.k.      Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete, 

valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete 

módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében 

tárgyalja és alkotja meg. 

Határidő: 2022. május 26. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a …/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete, valamint Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2022. (…) önkormányzati rendeletet.  

Határidő: 2022. május 26. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 Baloghné dr. Nagy Edit, jegyző a kifüggesztésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (… . …) önkormányzati rendelete  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete, 

valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 37. §-a 

a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a képviselő-testületi és 

bizottsági szakmai munka segítése érdekében bejelentett frakciónként 1 fő frakciótitkár 

rendelkezésre állását, és bejelentett frakciónként a képviselő-testület és bizottságok szakmai 

munkájával összefüggő – számlával igazolt – működési költségek pénzügyi fedezetét biztosítja 

a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig.” 

2. § Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet a 

következő 36/A. §-sal egészül ki: 

„36/A. § (1) A frakciótitkár a képviselői alapdíjnak megfelelő összegű díjazásban részesül. 

(2) A frakciók évente a polgármesteri költségtérítés 4 havi összegének megfelelő összegben, 

számlával igazolt működési költségeik térítésére jogosultak. A működési költségekre 

előirányzott pénzösszeg felhasználásáról a frakcióvezető tételesen számol el.” 

3. § Ez a rendelet a 2. §-ban meghatározottak végrehajtására pénzügyi fedezetet biztosító – 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyú – önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba. 

 

 



2. sz. melléklet 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az átlátható működés jegyében indokolt a frakciótitkárok díjazását és a frakciók működési 

költségeinek megtérítését jogszabályban, nevezetesen Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletében, és az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szabályozni, melyre 

tekintettel indokolt ezen két rendelet módosítása tárgyú rendelet megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 37. §-a rendelkezik a frakciókra (képviselőcsoportokra) vonatkozó szabályokról. A 

hatályos SZMSZ 37. § (4) bekezdése értelmében a frakciók működésének személyi (1 fő titkár 

frakciónként) és tárgyi feltételeit az önkormányzat biztosítja. Az átlátható működés jegyében 

az SZMSZ 37. §-át indokolt kiegészíteni akként, hogy az tartalmazza a bejelentett frakciók 

részére a frakciótitkárok díjazására és a frakciók működési költségeinek megtérítésére 

vonatkozó szabályokat. 

A 2. §-hoz 

Az 1. §-ban foglaltakon túlmenően az átlátható működés jegyében Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletét is módosítani szükséges 

akként, hogy az tartalmazza a frakciótitkárok díjazására és a frakciók működési költségeinek 

megtérítésére vonatkozó szabályokat. 

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltaknak nincs társadalmi hatása. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet végrehajtásának gazdasági hatása nincs. A rendelet végrehajtásának pénzügyi 

hatásaként az önkormányzat kiadásai kisebb mértékben növekednek. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek. 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem 

keletkeztetnek. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételei biztosítottak. A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

pénzügyi feltételeit biztosítani szükséges az önkormányzat költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet soron következő módosításakor. 

 


