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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  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 (a továbbiakban: 

Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 

valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

 

Az Mötv. 81. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, aki az Mötv. 81. 

§ (3) bekezdés f) pontja alapján évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről. 

 

Utóbb hivatkozott törvényi rendelkezéssel összhangban Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdésének f) pontja szerint a jegyző 

évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. 

 

Beszámolási kötelezettségemnek az 1. számú mellékletként csatolt, az egyes szervezeti 

egységek által összeállított beszámolóval teszek eleget, amely Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi feladatellátására 

vonatkozóan tartalmazza az ellátott főbb feladatokat és a feladatellátásra vonatkozó főbb 

mutatószámokat. 

 

A mellékelt beszámoló áttanulmányozását követően, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. június 14.  

 

        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 Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a …/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 


