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      Iktató szám: 137/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. június 22-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.)  
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

  
Előterjesztő:  Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
          
Készítette:  Jogi csoport   
 

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság, 2022. június 20-21. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  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 működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése szerint:  

 

4. § (2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus 

levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója elektronikus 

úton automatikus, az adatkezelő által az elektronikus levél feladójától kapott elektronikus levél 

szövegét is tartalmazó visszaigazolást kapjon. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Informatikai Csoport 

vezetőjének jelzése szerint  a hivatkozott jogszabályi rendelkezés teljesítése kivitelezhetetlen, 

ugyanis automatikus válaszüzenetben a rendszer nem tudja megjeleníteni a feladó levelének a 

szövegét, csak előre eltárolt üzenetet tud visszaküldeni. Ennél fogva indokolt fenti bekezdés 

módosítása a következőképp:  

 

4. § (2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus 

levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója elektronikus 

úton automatikus, a beérkezés tényét megerősítő visszaigazolást kapjon. 

 

Ennek megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének 

és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

hivatkozott rendelkezésének szövegcserés módosítására teszek javaslatot a jelzettek szerint. A 

módosító rendelet tervezetét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének (SzMSz) 

31. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület az olyan rendelettervezet esetén, amelynek 

társadalmi egyeztetése az 59/A. § (2) bekezdése értelmében nem kötelező - minősített 

többséggel vita nélkül - dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében 

tárgyalja és alkotja meg. 

Az SzMSz 59/A. (2) bekezdésének f) pontja akként rendelkezik, hogy nem kell társadalmi 

egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az a 60. § c) pontja 

szerinti technikai jellegű rendelkezéseket tartalmaz. 

Az SzMSz 60.§ c) pontja értelmében technikai jellegű rendelkezés: olyan rendelkezés, amely 

nincs érdemi hatással a jogalanyokra vagy a rendelet által szabályozott társadalmi viszonyra. 

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására teszek javaslatot azzal, hogy a T. Képviselő-testület a rendeletmódosítást 

ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 

 

 

Budapest, 2022. június 07.  

 Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

 címzetes főjegyző 

 

 



Határozati javaslat 

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

hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

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

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

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 a Budapest 

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

Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 

18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete 

2. számú melléklet: A rendelettervezet indokolása 

3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap 

 

  



1. sz. melléklet 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (...) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 

18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet 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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„4. § (2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására kijelölt 

elektronikus levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója 

elektronikus úton automatikus, a beérkezés tényét megerősítő visszaigazolást kapjon.” 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. ……….. 

 

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

   polgármester            címzetes főjegyző 

 

 



 

Záradék: 

A fenti rendelet ………..-én kihirdetésre került. 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

 

  



2. sz. melléklet 

 

INDOKOLÁS 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. 

(…) önkormányzati rendeletéhez 

 

Általános indokolás 

 

Az átláthatósági rendelet jelenlegi szabályozása szerint az adatkezelő gondoskodik arról, hogy 

az érkező elektronikus levél beérkezéséről annak feladója automatikus, az elektronikus levél 

feladójától kapott elektronikus levél szövegét is tartalmazó visszaigazolást kapjon. 

 

Ezen kitétel teljesítése kivitelezhetetlen, ugyanis automatikus válaszüzenetben a rendszer nem 

tudja megjeleníteni a feladó levelének a szövegét, csak előre eltárolt üzenetet tud visszaküldeni. 

Ennél fogva indokolt fenti bekezdés módosítása, oly módon, hogy az elektronikus levél 

feladójának automatikus, a beérkezés tényét megerősítő visszaigazolást kell kapnia. 

 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

 

A módosítás előírja, hogy az az elektronikus levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről 

a feladó automatikus, a beérkezés tényét megerősítő visszaigazolást kapjon. 

A módosítás szerint ezen visszaigazolás nem tartalmazza a kapott elektronikus levél szövegét. 

Ezen kitétel teljesítése ugyanis kivitelezhetetlen, hiszen automatikus válaszüzenetben a 

rendszer nem tudja megjeleníteni a feladó levelének a szövegét, csak előre eltárolt üzenetet tud 

visszaküldeni. 

Jelen módosítás technikai jellegű rendelkezés, amely nincs érdemi hatással a jogalanyokra vagy 

a rendelet által szabályozott társadalmi viszonyra. 

 

2. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. 

(…) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs társadalmi hatása. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása. 

 

Környezeti hatások 

A rendeletmódosításban foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. 

4. Egészségügyi következmények 

A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs egészségügyi következménye. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet-módosítása a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekre nincs hatással. 

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye 

A rendelet-módosítását a megfelelő szabályozás kialakítása indokolja. 

 

 


