38/2007. (VI.14.) Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról*
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) és 18.§ (1) bekezdése alapján „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 önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az SZMSZ 8. sz. mellékletében „A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsági szervezete és a hatáskörgyakorlás általános
rendje” a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság bizottsági tagjainak felsorolása az alábbiak szerint
változik:
„Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (9 tag)
Elnök:

Mitus Zsuzsanna
Petrák Lajos
Varga István

MSZP
FIDESZ (alelnök)
FIDESZ (alelnök)

Tagok:

Zentai Oszkár
Németh Ottó

FIDESZ
MSZP

Külsős tagok: dr. Gerencsér Zoltán
Lenner Áron
Lennert Márton
dr.Csapláros Györgyné

FIDESZ
FIDESZ
SZDSZ
MSZP
2.§

Az SZMSZ 40.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi kerül:
(2) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet szabályszerűen a
Képviselő- testület általi elfogadástól számított - ha jogszabály másképp nem rendelkezik nyolc napon belül ki kell hirdetni. A kihirdetés a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának
hirdetőtábláin való kifüggesztésével valósul meg. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik a
kifüggesztés időtartama tíz nap.
3. §
* Rendelkezései beépítve a 38/2002.(XI.07.) ök. sz. rendeletbe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A
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Az SZMSZ. 4-es számú mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi kerül:
4. A pályázati kiírást az adott ágazat hivatalos lapjában (szakközlöny), a Józsefvárosi
Újságban, a Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján a pályázati határidő lejártáig
folyamatosan kell közzétenni. A pályázat benyújtására nyitvaálló határidő – amennyiben
jogszabály másképp nem rendelkezik - a megjelenéstől számított 30 napban állapítható meg.
4.§
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

