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a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
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Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

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

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

Készítette:    Polgármesteri Kabinet 

   

Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

  Rendelet X  

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! 
 

A Házbizottság fő tevékenységeként azt ellenőrzi, hogy a képviselők leadták-e a 
vagyonnyilatkozatokat. A nyilatkozatot egy borítékban adják le a képviselők, amelyet a 
Bizottság tagjai nem nyithatnak fel, nem ellenőrizhetik a tartalmát, azt ”ellenőrzik” hogy az 
illető leadta-e azt.  
 
A Házbizottság ezen vagyonnyilatkozat-ellenőrző funkciója, habár értelmetlen, törvényileg 
mégis előírt. Ám ezt a hatáskört bármely másik bizottság is el tudja látni, így a Házbizottság 
megszűnése megtakarítást jelentene a kerület költségvetésében. A helyi önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet szerint a mindenkori minimálbérrel számolva 
2023-ban 2 784 000 forintot takarítana meg Ferencváros önkormányzata ennek a 
bizottságnak a megszűnésével, és valamelyest a Hivatal adminisztratív terhei is 
csökkennének.  
 
Semmilyen törvény nem írja elő kötelezően a vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó külön 
bizottság létrehozását, a törvényi minimumnál Ferencvárosban több bizottság van. Így a 
Házbizottság hatásköreit átadhatja más, egyéb ügyekkel is foglalkozó bizottságoknak.  
 
A Házbizottság új hatáskörei, mint a közérthetőségi összefoglalók megjelentetése és a 
társadalmi véleményezésre beérkező, sajnos finoman szólva ritka észrevételek 
megszámolása és tartalmi összefoglalása nem jelentenek annyi munkát, hogy külön 
bizottságot működtessünk az ellátásukra. 
 

 
Javaslom, hogy az alábbiak szerint számoljuk fel a Házbizottságot, annak hatáskörei 
kerüljenek át meglévő bizottságokba. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos “feladatok” 
megfelelő helyen lennének a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnál, a többi, innovatív feladat 
pedig tökéletesen passzol a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
hatáskörébe.  

 
 
Budapest, 2023. március 01. 
 
 
         Döme Zsuzsanna 
         alpolgármester 
 
 
  



 
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 rendelet 
módosításáról szóló …../2023. (….. ….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 
tárgyalja meg és fogadja el.  
 
Határidő: 2023. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Döntési javaslat  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a …/2023. 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 rendelet módosításáról szóló 
…../2023. (….) önkormányzati rendeletet. 

 
Határidő: 2023. március 9. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 
Mellékletek:  
1. számú melléklet: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testülete 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. számú melléklet a …/2023. sz. előterjesztéshez 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (…) 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 rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke az 59/C. § (8) 
bekezdése szerint is nyújthat be módosító indítványt.” 
 
2. § A Rendelet 40. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4a) A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezése és tagjainak száma az alábbi: 
a) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7 fő 
b) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 11 fő 
c) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 11 fő 
d) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 11 fő 
e) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 11 fő 
f) Városgazdálkodási Bizottság 11 fő.” 
 
3. § A Rendelet 59/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„59/C. § (1) A beérkezett észrevételekről a 13. § (2) bekezdésben meghatározott időpontot 
megelőzően Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság összefoglalót 
készít, amely tartalmazza: 
a) a véleményezők számát, 
b) a véleményezés határidejét, 
c) a tervezethez érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, szakmailag 
jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetését (összefoglaló módosító), 
d) a feladatkörrel rendelkező bizottság előzetes véleményének kikérése nélkül is elutasítható 
észrevételeket, az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolásával. 
(2) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságot egyedi válaszadási 
kötelezettség nem terheli. 
(3) Az összefoglaló módosítót a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 
külön pontokba szedett módosító javaslatként fogalmazza meg, és javaslatot tesz azon 
pontok elfogadására, amely módosításokat támogatja (támogatott sor). 
(4) Az összefoglaló módosító és a támogatott sor a 13. § (2) bekezdés szerinti meghívó 
részét képezi, és a tervezetet tartalmazó napirendi pontnál fel kell tüntetni. 
(5) A feladatkörrel rendelkező bizottságok az összefoglaló módosítót és a támogatott sort a 
tervezet napirendi vitája során tárgyalják. A támogatott sorról a bizottság egy szavazással 
dönt, az összefoglaló módosító többi pontjáról pontonként szavaz. Amennyiben a bizottság 
egyben elutasítja a támogatott sort, a támogatott sor egyes pontjairól egyesével kell 
szavazni. 
(6) A bizottsági elnökök a szavazást követően haladéktalanul, még a szavazás napján 
tájékoztatják a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságot a szavazás 
eredményéről. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az adott 

https://net.jogtar.hu/rendelet?docid=A1100028.09R&dbnum=555&council=ix-kerulet#lbj106ide8be


tervezetet napirendi pontként történő tárgyalása során ismerteti az (1) bekezdés a), b) és d) 
pontjában foglaltakat, majd sorrendben 
a) a valamennyi bizottság által támogatott, 
b) a csak valamelyik bizottság által támogatott, 
c) az egyik bizottság által sem támogatott 
módosításokat. 
(7) A valamennyi bizottság által támogatott módosításokról a vita lezárását követően a 
Képviselő-testület egy szavazással dönt, a többi módosítóról pontonként szavaz. 
Amennyiben a Képviselő-testület egyben elutasítja a valamennyi bizottság által támogatott 
módosító sort, a módosításokról egyesével kell szavazni. 
(8) A módosításokról történő szavazást követően a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke szóban módosító javaslatot tehet az esetlegesen 
felmerült ellentmondások felszámolására.” 
 
4. § A Rendelet 59/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„59/D. § (1) A honlapon legalább hatvan napon keresztül megfelelő elérhetőséget kell 
biztosítani: 
a) a jegyző döntése alapján a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott utólagos 
hatásvizsgálattal egyidejűleg, 
b) a rendelet hatálybalépését követően szükség szerint, de legalább egy év elteltével 
arra, hogy a rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a 
rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak. 
(2) Az (1) bekezdésekben foglaltakról, a véleményezésre nyitva álló határidő megjelölésével 
felhívást kell közzétenni az önkormányzat lapjában és az önkormányzat online felületein.” 
 
5. § A Rendelet 59/F. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az e §-ban foglaltak teljesülését a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság ellenőrzi.” 
 
6. § A Rendelet 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 
7. § A Rendelet 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

 
8. § Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(9) A tiszteletdíj csökkentéséről helyi önkormányzati képviselő esetében a polgármester, 
bizottsági tag esetében a bizottság elnöke javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
dönt. A döntésről az érintettet írásban kell tájékoztatni. A juttatás mértékének csökkentéséről 
a jegyzőt haladéktalanul értesíteni kell, aki ezt követően, haladéktalanul megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A döntés megváltoztatása érdekében az érintett a döntésről 
szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat, 
amely erről a soron következő ülésén dönt.” 

 
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

Budapest, 2023………. 

 

Baranyi Krisztina      Baloghné dr. Nagy Edit 

        polgármester           címzetes főjegyző 



1. melléklet a …/2023. (…) önkormányzati rendelethez 
 
A Rendelet 6. sz. melléklet II. fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„II. Egyes állandó bizottságok feladatai: 

. 
1. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság: 
a) részt vesz a költségvetés előkészítésében, írásban véleményezi a költségvetés tervezetét, 
b) ellenőrzi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítését, véleményezi a 
beszámolókat, 
c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés- csökkenés) alakulására, 
d) állást foglal a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan, véleményezi és ellenőrzi a 
benyújtáshoz, illetve végrehajtáshoz szükséges anyagi fedezet biztosítását, 
e) vizsgálja a hitelek felvételét, az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét, 
f) figyelemmel kíséri a helyi adózás tapasztalatait, véleményezi a helyi adókról szóló 
rendeletek tervezeteit, 
g) véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát, 
h) javaslatot tesz a revizorok és a belső ellenőr munkaprogramjára, véleményezi éves 
beszámolóikat, 
i) ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának tisztaságát és 
jogszerűségét, különösen az összeférhetetlenséget eredményező vagyongazdálkodási és 
közbeszerzési helyzetek elkerülésének garanciáit, 
j) önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti, ha az önállóan működő és 
gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv tartozásállománya meghaladja az 
önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket és időtartamot, 
k) javaslatot tehet az európai integráció kapcsán az önkormányzatra háruló szervezeti, illetve 
jogszabályi változások szükségességéről, figyelemmel kíséri a végrehajtást, 
l) kezdeményezheti az európai integrációval kapcsolatos szakmai programokon, 
továbbképzéseken való részvételt, 
m) véleményezi az építési beruházások címjegyzékének a tervezetét, 
n) véleményezi a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli 
hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén. 
o) állást foglal összeférhetetlenségi ügyekben, átveszi a képviselőnek az 
összeférhetetlenség feloldása érdekében tett, a jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó 
nyilatkozatát 
p) a bizottság által elfogadott szabályzat szerint kezeli a polgármester, az alpolgármesterek, 
a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait, a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármesterek fizetés nélküli szabadság 
kérelméről, 
q) javaslatot tesz a polgármester, a főállású alpolgármesterek javadalmazására. 
r) Meghatározza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a bizottságok 
nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozata nyilvántartásának, ellenőrzésének, továbbá az 
ezzel kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait és lefolytatja a szabályzat szerinti 
eljárást, 

 
2. Egészségügyi, Szociális Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság: 
a) Testületi döntésre előkészíti: 
aa) az egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági és civil (a továbbiakban: szakterület) 
feladatokkal összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket, 
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői 
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot, 
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat, 
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztéseket, 



ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
értékelést. 
b) Javaslatot tesz: 
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi 
előterjesztésekre, 
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által 
finanszírozott pályázatok benyújtására, 
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös 
tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére, 
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésével, visszaszorításával 
foglalkozó előterjesztések, koncepciók megtárgyalására, 
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére, 
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély 
megállapítására, 
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására, 
bh) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére, 
bi) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolójának 
és üzleti tervének elfogadása, 
bj) a megemlékezések műsoráról, 
bk) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a „Pro Facultate Ferencváros” díj, a „Humanitas 
Ferencváros” díj, és a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására vonatkozó 
előterjesztésre, 
bl) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására 
c) Véleményezi: 
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési 
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben, 
cb) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás 
ellentételezését a sporttámogatások esetén, 
cc) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét, 
d) Ellenőrzi: 
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását, 
db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését, 
dc) a sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását, 
dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a 
sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában, 
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról, 
e) Beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint. 
f) Dönt: 
fa) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről, módosításáról, 
fb) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási 
szerződés formájában történő határozott idejű használatba adásáról, 
fc) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról, elbírálásáról. 

 

 
3. Kulturális, Oktatási Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság: 
a) Testületi döntésre előkészíti: 
aa) a kulturális, oktatási, egyházügyi és nemzetiségi (a továbbiakban: szakterület) 
feladatokkal összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó 
előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket, 
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői 
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot, 
b) Javaslatot tesz: 
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi 
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására, 
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által 
finanszírozott pályázatok benyújtására, 
bc) a kulturális ágazatban dolgozók továbbképzésére, 



bd) a megemlékezések műsorára, 
be) a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására vonatkozó előterjesztésre, 
bf) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére, - a korszerű nevelési, 
oktatási módszerek széleskörű alkalmazására, 
bg) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére, 
c) Véleményezi: 
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési 
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben, 
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását, 
cc) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített 
beszámolót, 
cd) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével 
kapcsolatos döntési javaslatokat, 
ce) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati hozzájárulást 
és a hozzájárulás felhasználását, 
cf) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös 
fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást, 
cg) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket, 
ch) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét, 
ci) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok 
szöveg- és látványtervét, 
cj) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói, 
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére 
irányulnak, 
ck) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi 
együttműködésben való részvételét. 
cl) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az 
átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést, 
d) Ellenőrzi: 
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását, 
db) a szakterületéhez tartozó támogatások, pályázati források, alapok felhasználását, 
dc) a nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot tart és együttműködik a nemzetiségi 
önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és nemzetiségi szervezetekkel. 
dd) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését 
e) Beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint. 
f) Dönt a szakterületével összefüggő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról. 
 
4. Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság: 
a) megtárgyalja az Önkormányzat éves beszerzéseiről készített éves statisztikai összegzést, 
b) közreműködik a lakásgazdálkodással - beleértve a lakáseladást is - kapcsolatos feladatok 
meghatározásában, 
c) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
meghatározásában, 
d) részt vesz a lakáspolitikai és lakásépítési program kidolgozásában, ellenőrzi azok 
végrehajtását, 
e) javaslatot tehet az önkormányzati vagyonnal és vagyoni érdekeltségekkel kapcsolatos 
döntésekre, 
f) javaslatot tehet az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal kapcsolatos 
ügyekben, 
g) részt vesz az önkormányzati cégek felügyeletének ellátásában, 
h) közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, 
i) javaslatot tesz elidegenítési tilalom alatt álló helyiségek elidegenítésére különleges 
önkormányzati érdek esetén. 
j) dönt a költségvetési rendeletben a vállalkozás ösztönző programra biztosított pénzeszköz 
felhasználásáról. 
 
5. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság: 
a) véleményezi a kerület és a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit, 



b) véleményezi azokat a hasznosítási javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével 
összefüggnek, illetve érvényesíti ezen döntéseknél a városrendezés sajátos szempontjait, 
c) közreműködik a kerület rehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek 
keretében véleményezi a hosszú-távú koncepciókat és az éves programokat, 
d) közreműködik a kerületi értékvédelmi feladatok ellátásában, 
e) véleményezi a kerületi védettség kimondására, illetve megszüntetésére vonatkozó 
javaslatokat, 
f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa pótlását, 
g) véleményezi a beruházási engedélyokirat köteles beruházások terveit, 
h) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, ha a városrendezési 
szempontok, a szabályozási terv előírásai alapján ajánlattételre meghatározott ajánlattevő 
képes, 
i) véleményezi parkoló létesítését, 
j) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi 
előírások érvényesülését, 
k) részt vesz a környezetvédelmi koncepció kidolgozásában, 
l) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a Parkoló Alap felhasználásáról, 
m) javaslatot tesz a fapótlásra, 
n) állást foglal a kerületi védettség kimondásában, megszüntetésében. 
o) dönt a településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról és arról, hogy a 
megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, 
p) előzetesen véleményezi a közutak forgalmi rendjével kapcsolatos döntéseket. 
q) ellátja a XIII. és XIII/A. Fejezetben foglalt feladatokat 
 
6. Városgazdálkodási Bizottság: 
a) véleményezi a nagyméretű közterületi hirdetések kihelyezésére vonatkozó 
közterületfoglalási kérelmeket, 
b) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott évben elidegeníthető ingatlanok körét, 
c) véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat, 
d) javaslatot tehet a lakóház-felújítási támogatás mértékének túllépésére, 
e) részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában, 
f) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági helyzetét, 
g) véleményezi a kerület közbiztonsági koncepcióját, 
h) előzetesen véleményt nyilvánít rendőrkapitányság, rendőrőrs létesítéséről, 
megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről, 
i) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves munkatervének elfogadására, 
j) véleményezi a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó írásos 
beszámolót.” 
 

 

 
2. melléklet a …/2023. (…) önkormányzati rendelethez 

 
A Rendelet 8. sz. melléklet II. fejezet F pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„F. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság: dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok 
tiszteletdíjának mérsékléséről (31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. számú melléklet a …/2023. sz. előterjesztéshez:  

 
INDOKOLÁS 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2023. (…) önkormányzati rendeletéhez  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 

Általános indokolás 

A Házbizottság tevékenységeként azt ellenőrzi, hogy a képviselők leadták-e a 
vagyonnyilatkozatokat. A nyilatkozatok tartalmát a bizottsági tagok nem ellenőrizhetik, csak 
hogy az illető leadta-e azt.  
 
Semmilyen törvény nem írja elő kötelezően a vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó külön 
bizottság létrehozását, a törvényi minimumnál Ferencvárosban több bizottság van A 
Házbizottság ezen hatáskörét bármely másik bizottság is el tudja látni, így a Házbizottság 
megszűnése megtakarítást jelentene a kerület költségvetésében. A helyi önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet alapján a mindenkori minimálbérrel 
számolva 2023-ban 2 784 000 forintot takarítana meg Ferencváros önkormányzata ennek a 
bizottságnak a megszűnésével. A Hivatal adminisztratív terhei is csökkennének. 
 
A Házbizottság újabb hatáskörei közül az sem igényel Házbizottságot, hogy valaki 
ellenőrizze, megjelentek-e az önkormányzat hivatalos felületein a rendeletek közérthetőségi 
összefoglalói, valamint a társadalmi véleményezésre beérkező észrevételek megszámolása 
és tartalmi összefoglalása sem akkora teher, amit ne tudna ellátni más.   
 
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok megfelelő helyen lennének a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottságnál, a többi, innovatív feladat pedig tökéletesen illeszkedik a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe.  
 
A főváros kerületei közül három kivételével már mind megszüntették hasonló feladatkörrel 
rendelkező bizottságaikat, ezzel az előterjesztéssel ehhez kíván most csatlakozni 
Ferencváros is.  

Részletes indokolás 

Az 1-7. §-hoz 

A Házbizottság megszűnésével Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet Házbizottságra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása szükséges 
ezen bizottság feladat- és hatásköreinek a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság közötti megosztásával. 

 

 

A 8. §-hoz 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete szerint a tiszteletdíj 
csökkentéséről helyi önkormányzati képviselő esetében a polgármester, bizottsági tag 



esetében a bizottság elnöke javaslatára a Házbizottság dönt. A Házbizottság megszűnésével 
indokolt ezen hatáskört a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra átruházni. 

A 9. §-hoz  

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



3.számú melléklet a …/2023. sz. előterjesztéshez: 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (…) önkormányzati rendeletéhez  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

 
1. Társadalmi hatások A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs társadalmi hatása.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások  
A rendelet-módosításban foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatása: a Házbizottság 
megszűnésével a bizottsági elnök szintén megszűnő illetménye megtakarítást jelent az 
önkormányzat költségvetésében. A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és 
tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú 
önkormányzati rendelet alapján a mindenkori minimálbérrel számolva 2023-ban 2 784 000 
forintot takarítana meg Ferencváros önkormányzata. 
 
3. Környezeti hatások A rendeletmódosításban foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása 
csekély, de a kevesebb kinyomtatott papír okán mégis jelentkezhet.  
 
4. Egészségügyi következmények A rendelet-módosításban foglaltaknak nincs 
egészségügyi következménye.  
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
A rendelet-módosításban foglaltak a Házbizottság megszűnésével csökkentik az 
adminisztratív terheket az ülések külön jegyzőkönyvezésének és megszervezésének 
hiányával.  
 
6. 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 az adminisztratív terhek csökkentése és a Házbizottság elnökének a 
költségvetés számára megtakarított illetménye indokolja. 
 


