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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  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! 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) az önkormányzati 

településkép-érvényesítési eszközökről 2021. július 1. napjától többek között az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

8. § (2) A településkép védelme érdekében 

b) az önkormányzat kormányrendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően 

véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban: településképi 

véleményezési eljárás), 

c) az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem 

tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési 

eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési 

egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások (a továbbiakban együtt: 

rendeltetésváltozás), továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében, 

d) az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a 

reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a 

településképi bírságot, 

 

Ahogy az idézett jogszabályi rendelkezésből látható, a Tktv. 2021. július 1-jei hatállyal – a hatáskör 

korábbi címzettje, a polgármester helyett – a képviselő-testületre telepítette a településképi bejelentési, 

véleményezési, kötelezési eljárás lefolytatásának jogát. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – élve a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) 

biztosított hatáskör átruházás lehetőségével – a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) módosításáról szóló 32/2021. (X.15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásával a településképi bejelentési, véleményezési, kötelezési eljárás 

lefolytatásának jogát átruházta a polgármesterre (1. sz. melléklet). 

A hatáskör átruházás tényét az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben is fel kell tüntetni. Mivel 

azonban erre vonatkozóan sem a Rendelet módosításakor és sem azt követően nem történt intézkedés, 

jelen előterjesztésben javaslatot teszek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

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

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására, az SZMSZ-nek a polgármesterre átruházott 

hatáskörök jegyzékét tartalmazó 8. sz. mellékletének a Rendelettel való összhangja megteremtése 

érdekében. 

Erre tekintettel kérem, hogy a fenti hatáskör módosítást a T. Képviselő-testületet az SZMSZ 8. sz. 

mellékletén szíveskedjen átvezetni a már hatálytalan önkormányzati rendeletekre hivatkozó I/90. és 91. 

pontok módosításával. 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 31. § (7) bekezdés d) pontja, valamint 59/A. § 

(2) bekezdés d) pontja értelmében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása esetén a Képviselő-testület – minősített többséggel vita nélkül – 

dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg. 

 



 

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a javaslatok elfogadását. 

 

Budapest, 2022. ……….. 

         

  Baloghné dr. Nagy Edit s.k. 

címzetes főjegyző 

 

 

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. szeptember 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat 

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

a…/2022. sz. előterjesztés 2. 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:  2022. szeptember 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

Mellékletek: 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

32/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete 

2. rendelettervezet (SZMSZ módosítás) 

3. indokolás 



4. hatásvizsgálati lap 

5. kéthasábos változat 

1. sz. melléklet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 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 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 8. melléklete I./90. és 91. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[I. A polgármester] 

„90. eljár a településképi véleményezési eljárásban (35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 47/A. §) 

91. eljár a településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásban (35/2017. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdés)”. 

 

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 2022. ………………..- n kihirdetve. 

 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 



 

 

3. sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-a alapján a jogrendszer egységébe már nem 

illeszkedő, illetve az egyébként alkalmazhatatlan önkormányzati rendelek, illetve azok egyes 

rendelkezései hatályon kívül helyezéséről vagy megfelelő módosításáról gondoskodni kell, melynek 

okán a módosító rendelet megalkotása szükséges. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében a 

polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét – I./ 90. és 91. pont – módosítani szükséges a szervezeti 

és működési szabályzat és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

összhangjának megteremtése érdekében. 

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



4.sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

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 módosításához 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás társadalmi hatása kedvező, mivel a módosító rendelet megalkotásával 

egyértelművé válik a tárgykörre vonatkozó helyi szabályozás. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági és költségvetésre gyakorolt hatása. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket nem befolyásolják. 

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

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre 

állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi forrást nem igényel. 

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése a jegyző kötelezettségévé teszi a 

jogrendszer egységébe már nem illeszkedő, illetve az egyébként alkalmazhatatlan önkormányzati 

rendelek, illetve azok egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről vagy megfelelő módosításáról 

való gondoskodást, ennek megfelelően szükséges a módosító rendelet megalkotása. A jogalkotás 

elmaradása esetén a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében járhat el a rendeletmódosítás 

érdekében. 

 

 

 

 

 



5. sz. melléklet 

Kéthasábos változat a módosítások megjelenítésére 

 

SZMSZ hatályos szövege 

 

SZMSZ szövege a módosító rendelet 

megalkotását követően 

8. sz. melléklet 

[I. A polgármester] 

90) dönt településképi bejelentésről, tiltásról, és 

kötelezésről a Tervtanács véleményének 

kikérése mellett, valamint dönt bírság 

kiszabásáról (8/2013. (IV.09.) 5.§ (3)-(4)-(5) 

bekezdés, valamint 6.§ (1)-(2)-(3) bekezdés), 

 

91) dönt településképi vélemény kialakításáról a 

Tervtanács bevonásával (6/2013. (II.19.) 

rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdés), 

 

8. sz. melléklet 

[I. A polgármester] 

90. eljár a településképi véleményezési 

eljárásban (35/2017. (XII.22.) önkormányzati 

rendelet 47/A. §) 

 

 

91. eljár a településképi bejelentési és 

településképi kötelezési eljárásban (35/2017. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet 51. § (2) 

bekezdés) 

 

 


