44/2002. (XII.27.) számú rendelete

∗

„A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról és egyes mellékleteinek elfogadásáról, valamint a képviselő-testület bizottságai, a fővárosi
küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és hatásköreiről szóló 1/1999. (II.1.) sz. rendelet
módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) és 18.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Értelmező rendelkezések
Értelmező rendelkezések:
a) e rendelet alkalmazásában a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének „A
Képviselő-testület bizottságai, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester
feladat- és hatásköreiről” szóló 1/1999.(II.1) sz. rendeletének rövidítése: R.
b) e rendelet alkalmazásában a Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének „A
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú
rendeletének rövidítése: SZMSZ.
2. §

Átmeneti hatásköri szabályok1
A polgármester- a képviselő-testület és bizottságai új hatásköri jegyzékeinek elfogadásáig,
átmenetileg- meghozhat minden nem kizárólagos képviselő-testületi tulajdonosi, ajánlatkérői
döntést azzal, hogy ahol józsefvárosi önkormányzati rendelet ezen tulajdonosi, ajánlatkérői
hatáskörrel kapcsolatban képviselő-testületet vagy bizottságot említ, ott polgármestert kell érteni.
3. §

Az SZMSZ mellékletei
(1) Jelen rendelet 1.sz. melléklete (A személyi ügyek előkészítésének szabályai) az SZMSZ 4.sz.
melléklete.
(2) Jelen rendelet 2. sz melléklete (Minősített szavazattöbbséget igénylő ügyek) az SZMSZ 6.sz.
melléklete
(3) Jelen rendelet 8. sz mellékletének címe az alábbiak szerint módosul:
A bizottságok és tagjaik, a bizottságok feladat- és hatáskörei, valamint a tanácsnokok feladatai.
*∗Rendelkezései beépítve a 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendeletbe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A

19/2009.(V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 76. § (4) BEKEZDÉSE 2009. JÚNIUS 1-TŐL.
1 Hatályon kívül helyezte a 4/2003. (II. 10.) sz. önk. rendelet 5. § (1) bekezdése.
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4. §

Hatályukat vesztő és módosuló rendelkezések
(1) Az R. mellékletei, 2.§-a, 4.§-a, 5.§-a, 6.§-a, 7.§-a, 8.§-a hatályukat vesztik. Az R. szövegében
szereplő „SZMSZ rendelet” szövegrészek és az azokat közvetlenül követő paragrafus és
bekezdés megjelölések hatályukat vesztik.
(2) Az SZMSZ 77.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„77.§. A rendelet- legkésőbb 2003. január 31-ig elkészítendő mellékletei:
1. sz. melléklet: A képviselőtestület tagjainak névsora
2. sz. melléklet: Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai
3. sz. melléklet: A képviselő-testület által átruházott feladatok
4. sz. melléklet: A személyi ügyek előkészítésének szabályai
5. sz. melléklet: Az előterjesztések előkészítésének részletes szabályai
6. sz. melléklet: A minősített szavazattöbbséget igénylő ügyek jegyzéke
7. sz. melléklet: A szavazógép működésének leírása
8. sz. melléklet: A bizottságok és tagjaik, a bizottságok feladat- és hatáskörei,
valamint a tanácsnokok feladatai.
9. sz. melléklet: A polgármester és az alpolgármesterek feladatai
10. sz. melléklet: A jegyző feladatai és hatáskörei
11. sz. melléklet: A testületi és a bizottsági ülésekre meghívandó személyek és szervezetek
12. sz. melléklet: A nemzetközi kapcsolatok rendje.”
5. §

Záró rendelkezések
Jelen rendelet mellékleteivel a kihirdetése napján lép hatályba.
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