A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. december 21.

Rimán Edina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete•
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 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. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009.
(V.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SzMSz) 2. §-a helyébe a következő szöveg
lép:
„2.§ (1) Az Önkormányzat rendeleteit a megalkotását követő 8 napon belül a Hivatal
Humánszolgáltatási Ügyosztályán elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kell
kihirdetni.
(2) A rendelet szövege megtekinthető:
- a Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályán
- a Hivatal Szervezési és Képviselői Irodáján
- a Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjában
- az Önkormányzat hivatalos honlapján.”
2. § Az SzMSz 11. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„11. § (1) A testületi ülést össze kell hívni:
a) a települési képviselők egynegyedének,
b) a Testület bizottságának,
c) a kormányhivatal vezetőjének indítványára;
d) népi kezdeményezésre, ha ennek külön rendeletben előírt feltételei fennállnak.”
3.§ Az SzMSz 15. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A testületi ülések – jogszabályban meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.”
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4.§ Az SzMSz a következő, 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.§ (1) A polgármester az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottságok elnökeihez
előkészítő kérdést intézhet a 20.§ (1)-(3) bekezdésben szabályozott képviselői kérdés
megválaszolásának elősegítése érdekében.
(2) Amennyiben a képviselői kérdés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen érthető,
abban az esetben a polgármester az ülésvezetés körében előkészítő kérdést intézhet a kérdést
feltevő képviselőhöz. Ha a képviselő az előkészítő kérdésre nem válaszol, és az általa feltett
kérdés megválaszolása így érdemben lehetetlenné válik, erről a képviselőt tájékoztatni kell.”
5.§ Az SzMSz 25. § helyébe a következő szöveg lép:
„25.§ (1) A Testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az
érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Testület dönt. A
kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A döntéshez
minősített többség szükséges.
(2) A képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni és az ügyet az
érintettség ismeretében újra kell tárgyalni úgy, hogy a mulasztó képviselő az ügyben
szükségessé vált új döntéshozatalban, az előterjesztés megismételt tárgyalásában nem vehet
részt.”
6.§ Az SzMSz 33. § (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(9) A Hivatal Szervezési és Képviselői Irodáján a testületi előterjesztésekbe és az ülések
jegyzőkönyveibe – a zárt ülés kivételével – bárki betekinthet.”
7.§ Az SzMSz VII. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:
„A TESTÜLET BIZOTTSÁGAI ÉS AZ ÁLTALUK GYAKOROLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁSKÖRÖK”
8.§ Az SzMSz 50. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a Testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, vagy két ülés közötti
időszakban felmerülő, halaszthatatlan döntést igénylő esetben – ide nem értve a Testület át
nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyeket – a polgármester az alábbi ügyekben dönthet:
a) bármely vagyongazdálkodási ügyben, amelyben az az Önkormányzat károsodástól való
megóvása és vagyona védelme érdekében az azonnali döntés elkerülhetetlenül szükséges;
b) bármely olyan ügyben, amely nem jár költségvetési forrás igénybevételével és nem
eredményezi az önkormányzati vagyon csökkenését.”
9.§ Az SzMSz 53. § (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A jegyző köteles jelezni a Testületnek, a Testület szervének és a polgármesternek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő.”
10.§ Az SzMSz 53. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
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„(6) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk
esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a szervezeti egységek
vezetői látják el a saját szakterületükön, a polgármester vagy az ezzel megbízott
alpolgármester irányításával és a jogi feladatokat ellátó szervezeti egység koordinálásával.”
11.§ Az SzMSz IX. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:
„A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KAPCSOLATA”
12.§ (1) Az SzMSz 59. § (5) és (7) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szövegrész lép.
(2) Az SzMSz 59. § (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(6) A polgármester a nemzetiségi önkormányzatokkal működési feltételeikről együttműködési
megállapodást köt.”
13.§ Az SzMSz 75. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) helyben szokásos mód: a Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályán elhelyezett
hirdetőtábláján 10 napra történő kifüggesztés, és az Önkormányzat hivatalos honlapján
történő megjelenítés”
14.§ (1) Az SzMSz 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az SzMSz 5. melléklet 2. pontja helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az SzMSz 6. mellékletében „842355 Közlekedés fejlesztésének támogatása” szövegrész
törlésre kerül azzal, hogy a „841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások” szakfeladatot
követően az alábbi szakfeladat kerül beillesztésre:
” 841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása”
15. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Az SzMSz 1. § (8) bekezdése, 4.§ (1)-(5) bekezdése, 5.§ (1) bekezdése, 16.§-a, 19.§ (5)
bekezdése, 33.§ (2) bekezdése, (4)-(5) bekezdése, (8) bekezdése, 37.§ (1) bekezdése, 38.§ (1)(3) bekezdése és (5) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és (3)-(5) bekezdése, 40.§-a, 46.§ (3)-(4)
bekezdése és (7) bekezdése, 50.§ (2) bekezdés a)-d) pontja és (3)-(4) bekezdése, 51.§ (1)
bekezdésének második mondata, 51.§ (2) bekezdése, 53.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a)-h)
pontja, (4) bekezdés c) pontja, (5) bekezdése, 54.§ (1) bekezdése, 55-57.§-a, 58.§ (1)-(3)
bekezdése, 59.§ (1)-(4) bekezdése hatályát veszti.
Budapest, 2012. december ……

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. számú melléklet
3. melléklet a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelethez
TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI
1.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJAI

ELNÖK: SOÓS GYÖRGY FIDESZ-KDNP
VÖRÖS TAMÁS
DUDÁS ISTVÁNNÉ
JAKABFY TAMÁS

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
LMP

TAGOK: SZILI BALÁZS
GUZS GYULA
KAISER JÓZSEF
PINTÉR ATTILA

(MSZP)
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK

KÜLSŐS TAGOK:
MAJOR ZOLTÁN
KOCSIS ATTILA
SASVÁRI ISTVÁN
PÁLOVICS LÁSZLÓ
HÉLISZ GYÖRGY
GULYÁS MIHÁLY
SUGÁR ANDRÁS

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
MSZP

2.

(városüzemeltetésért felelős alelnök)
(városépítészetért felelős alelnök)
(pénzügyi ellenőrzésért felelős alelnök)

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

ELNÖK: ZENTAI OSZKÁR
SZILÁGYI DEMETER
DR. DÉNES MARGIT
DR. RÉVÉSZ MÁRTA

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

TAGOK: DR. FERENCZ ORSOLYA
BALOGH ISTVÁN
SOÓS GYÖRGY
KOMÁSSY ÁKOS

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

KÜLSŐS TAGOK:
OLÁH ZOLTÁN
NAGY GÁBORNÉ
GÁBOSI CSABA
SZALAI ISTVÁN
SZABÓ-NÉMETH BALÁZS
BÁLINT MÓNIKA
FACSAR MÁRIA

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
LMP
JOBBIK

(oktatási és ifjúsági ügyekért felelős alelnök)
(egészségügyért felelős alelnök)
(szociális ügyekért felelős alelnök)
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2.

számú melléklet

2.A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
2.1. A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
szerda:
péntek:

13.30-18.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-11.30 óráig

2.2. Anyakönyvi Iroda ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
2.2.1. TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
2.3.

08.15-18.00 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-11.30 óráig
08.15-18.00 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-16.30 óráig
08.15-16.00 óráig
08.15-13.30 óráig

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:
hétfő:
08.15-18.00 óráig
kedd:
08.15-16.00 óráig
szerda:
08.15-16.30 óráig
csütörtök:
08.15-16.00 óráig
péntek:
08.15-11.30 óráig
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INDOKOLÁS
Általános indoklás
2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) alapvető és jelentős változásokat hoz az önkormányzatokra vonatkozó
törvényi környezetben. Ezen okból szükségessé válik az SzMSz korábbi önkormányzati
törvény (Ötv.) logikáját és normaszövegét követő előírásainak jelentős mértékű korrigálása.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása
zajlott le 2009 óta, amely a korábbi kodifikációs gyakorlat jelentős átalakulásával járt.
A Mötv. és az Ötv. együttes alkalmazása feltehetően több jogértelmezési és jogalkalmazási
kérdést is fel fog vetni, amelyekre tekintettel jelenleg egy teljesen új SzMSz megalkotása nem
indokolt. Ugyanakkor a hatályon kívül helyezett rendelkezések nagy számára tekintettel a
megmaradó SzMSz rendeletszöveg egyértelműen átmeneti jelleggel bír. Az új SzMSz
megalkotására 2013 első negyedévében kerülhet sor, amennyiben ezzel a Tisztelt Képviselőtestület egyetért.
A módosító rendelet részletes indokolása
Indokolás az 1.§-hoz
A járások kialakításával összefüggésben a Hivatal átszervezése december 6-án elfogadásra
került. A szervezeti egységek változásait értelemszerűen át kell vezetni az SzMSz normáin is.
Indokolás a 2.§-hoz
A módosítás indoka a járási rendszer bevezetése, illetve a Mötv. bizonyos rendelkezéseinek
bevezetésével kapcsolatos kötelezettség.
Indokolás a 3.§-hoz
A Mötv. zárt ülésre vonatkozó szabályainak megismétlése a jogalkotásra vonatkozó
jogszabályok alapján párhuzamosságot eredményezne, amelyet kerülni kell. Erre figyelemmel
az SzMSz 16.§-a hatályon kívül helyezésre kerül, amely maga után vonja a jelen bekezdés
értelemszerű módosítását is.
Indokolás a 4.§-hoz
A képviselő-testületi ülés hatékonyságának növelése a kerület egésze tekintetében
közérdeknek minősíthető. Erre figyelemmel a képviselő-testületi ülések vitáinak konstruktív
és felelős jellegét erősítheti olyan szabályok beiktatása, amely a képviselői munka szakmai
színvonalát és felelősségteljes jellegét növeli.
Indokolás az 5.§-hoz
A Mötv. 49.§ (2) bekezdése alapján a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit 2013. január 1. napjától az SzMSz-nek
tartalmaznia kell.
Indokolás a 6.§-hoz
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A járási rendszer kialakításával összefüggésben történt névváltozás átvezetése, és a
jogszabályszöveg logikusabbá tétele volt a módosítás célja.
Indokolás a 7.§-hoz
A fejezetcím módosítása az Mötv. azon rendelkezésén alapul, mely szerint a Képviselőtestület átruházott hatásköreit az SzMSz-nek tartalmaznia kell, melyet a bizottságok
hatásköreinek meghatározásával teljesít. A később megalkotásra kerülő új SzMSz
előreláthatóan tételes átruházott hatásköri felsorolást fog tartalmazni.
Indokolás a 8.§-hoz
A Mötv. 68.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott kötelezően megalkotandó rendelkezésről
van szó.
Indokolás a 9-10.§-hoz
A Mötv. 2013. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezésének átvezetése miatt szükséges
változtatás.
Indokolás a 11-12.§-hoz
Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükségessé vált technikai jellegű
korrekció.
Indokolás a 13.§-hoz
A járási rendszer kialakításával összefüggésben történt, szervezeti egységet érintő névváltozás
átvezetése.
Indokolás a 14.§-hoz
Részben a bizottsági tagcserével összefüggő, részben pedig a járási rendszer kialakításával
összefüggő technikai jellegű módosítás, illetve a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak
besorolási számával összefüggő átvezetés.
Indokolás a 15.§-hoz
Tekintettel arra, hogy a Mötv. 2013. január 1. napjával helyezi hatályon kívül az Ötv. jelentős
részét, az SzMSz Mötv.-re alapozott módosításának is ezt kell tükröznie.
A Mötv. szabályainak megismétlése a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok alapján
párhuzamosságot eredményezne, amelyet kerülni kell. Erre figyelemmel az SzMSz összes
megismételt, törvényszövegből átvett, nem a helyi viszonyokat szabályozó rendelkezése
hatályon kívül helyezésre került.
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