
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 139/2022. 
 
 

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

 
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

  
Előterjesztő:  Deutsch László önkormányzati képviselő   
 

Készítette:  Deutsch László önkormányzati képviselő   
 

Előzetesen tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság  
 
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! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23.§ (4) 

bekezdése 1. pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladata a főváros teljes területére a 

forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés.  

A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Budapest Közút Zrt. látja el 

Budapest teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatokat. 

 

Az azonban kerületi szinten nincsen részletesen szabályozva, hogy ki dönt a 

Forgalomtechnikai, forgalomszervezési változások kezdeményezéséről. 

A mindennapos városüzemeltetési feladatok is magukban foglalják forgalomtechnikai, 

forgalomszervezési változások kezdeményezését, engedélyeztetését a Budapest Közút Zrt.-nél, 

mely feladatokat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája látja el, amely az ilyen apróbb jelentőségű 

szakmai ügyek tekintetében megfelelő gyakorlat. 

Szabályozni szükséges azonban a lényegesebb, a ferencvárosi polgárok életét jobban érintő 

végleges vagy ideiglenes jellegű forgalomtechnikai változások kezdeményezésének 

szabályozását, melyről - súlyánál fogva – javaslatom szerint a Képviselő-testület, mint a kerület 

legfőbb döntéshozó szerve jogosult minősített többséggel döntést hozni. 

 

Ennek megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

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

rendelet módosítására teszek javaslatot a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező javaslat 

szerint. 

 

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

meghozatalára. 

 

 

Budapest, 2022. június 9.  

 Deutsch László s.k. 

 önkormányzati képviselő 

 

 

Határozati javaslat 

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

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

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

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2022. (…) önkormányzati rendeletet. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

Mellékletek: 

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

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011. (X.11.) 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 d) 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 rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklete (A minősített többséget igénylő döntések jegyzéke) 

a következő alcímmel és ponttal egészül ki: 

 

[Képviselő-testület] 

 

„Forgalomtechnikai, forgalomszervezési változások kezdeményezése 

 

38. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros teljes területén a városüzemeltetés feladatkörét 

meghaladó végleges vagy ideiglenes jellegű forgalomtechnikai változások Önkormányzat által 

történő kezdeményezése.” 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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

módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletéhez 

 

Általános indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23.§ (4) 

bekezdése 1. pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladata a főváros teljes területére         

a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés.  

A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Budapest Közút Zrt. látja el 

Budapest teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatokat. 

 

Az azonban kerületi szinten nincsen részletesen szabályozva, hogy ki dönt                                             

a Forgalomtechnikai, forgalomszervezési változások kezdeményezéséről. 

A mindennapos városüzemeltetési feladatok is magukban foglalják forgalomtechnikai, 

forgalomszervezési változások kezdeményezését, engedélyeztetését a Budapest Közút Zrt.-nél, 

mely feladatokat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája látja el, amely az ilyen apróbb jelentőségű 

szakmai ügyek tekintetében megfelelő gyakorlat. 

Szabályozni szükséges azonban a lényegesebb, a ferencvárosi polgárok életét jobban érintő 

végleges vagy ideiglenes jellegű forgalomtechnikai változások kezdeményezésének 

szabályozását, melyről - súlyánál fogva – javaslatom szerint a Képviselő-testület, mint a kerület 

legfőbb döntéshozó szerve jogosult minősített többséggel döntést hozni. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelkezés új alcímmel és ponttal egészíti ki a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. sz. mellékletét, amely az önkormányzat egyes szerveinek minősített 

többséget igénylő döntéseit határozza meg. 

 



 

Mivel javaslatom szerint a forgalomtechnikai, forgalomszervezési változások kezdeményezése 

képviselőtestületi hatáskör kell legyen, ezért ezen rendelkezés értelemszerűen a Képviselő-

testület minősített többséget igénylő döntéseit tartalmazó felsorolást egészíti ki. 

2. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 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 jogi szabályozás kialakítása indokolja. 

 

 


