Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
67/2007. (XII.10.) rendelete1
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
38/2002. (XI.07.) sz. ök. 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” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
Az SZMSZ 60.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(3)

Az alpolgármester nem lehet tanácsnok és bizottság tagja.”
2.§

Az SZMSZ IX. fejezettel egészül ki:
„IX. fejezet: Részönkormányzat
A Részönkormányzat jogállása és testületi összetétele
74.§

(1)

Az

Ötv.

28.

§.

(1)

bekezdésében

meghatározott

településrészi

önkormányzatként, Budapest Főváros VIII. kerület 1., 2., és 3. számú egyéni
választókerületei területén, a kerületi önkormányzat Képviselő-testületének testületi
szerveként Palotanegyed Városrészi Önkormányzat elnevezésű részönkormányzat
működik (Palotanegyed Városrészi Önkormányzat a továbbiakban: Részönkormányzat).
(2) A Részönkormányzat testülete: Palotanegyed Városrészi Önkormányzat
Testülete (a továbbiakban: Testület)
(3) A Testület 11 tagból áll, a tagokat a Testület elnökének javaslatára a
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Képviselő-testület választja. A Testület tagjai a települési képviselőkön kívül más
választópolgárok is lehetnek.
(4) A Részönkormányzatot az elnök képviseli és vezeti a Testület üléseit. Az
elnököt a települési képviselők közül kell megválasztani.
(5) Az elnök helyettesítésére, a Testület vezetésével kapcsolatos feladatainak
segítésére a Képviselő-testület a Testület tagjai közül – a Testület javaslatára –
tanácsnokot választhat.
(6) A Testület elnökének és tagjainak megbízatása a Képviselő-testület
megbízatásának időtartamára szól.
(7) A Részönkormányzat jogállására, általános feladataira, szervezeti és
működési rendjére e rendelet V. fejezetében a Képviselő-testület bizottságaira
vonatkozó rendelkezések az e fejezetben meghatározott eltérésekkel értelemszerűen
irányadóak.
A Részönkormányzat szervezete és működése
75.§

(1) A Részönkormányzatot megillető jogosítványokat a Testület gyakorolja. A testület

vezetésére és képviseletére az elnök jogosult, illetve a Testület által kijelölt tag.
(2) Az elnök:
a)

összehívja és vezeti a Testület üléseit,

b)

képviseli a Részönkormányzatot,

c)

a

jegyző

és

a

polgármester

javaslatainak

figyelembevételével

meghatározza a Hivatali Kirendeltség feladatait a Részönkormányzat
munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
d)

közreműködik a Testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk

szervezésében és ellenőrzésében,
e) ellátja az e fejezetben meghatározott egyéb feladatokat.

76.§

(1) A Testület bizottságokat nem hozhat létre.
(2) A Testület esetenként, egyes döntések hatékonyabb előkészítésére, végrehajtásuk

figyelemmel

kísérésére,

illetve

egyes

feladatok

időszakos

ellátására

ideiglenes

munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport a Testület által meghatározott körben feladata
ellátása során javaslattételi joggal rendelkezik a Testület felé.
77.§

(1) A Testület tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. A Testület tagja:
a) köteles részt venni a Testület munkájában,
b) a Testület elnökétől és a Hivatali Kirendeltség vezetőjétől önkormányzati
ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon
belül írásban – érdemi választ kell adni,
c) a Hivatali Kirendeltségtől igényelheti a munkájához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli közreműködést,
d) a településrészt érintő közérdekű ügyben kezdeményezheti a Polgármesteri
Hivatal (Hivatali Kirendeltség) intézkedését, melyre a Hivatal 15 napon belül
érdemi választ köteles adni.
(2) A Testület tagja a Testület feladatkörét érintő ügyekben az elnök útján a

polgármestertől és a jegyzőtől felvilágosítást kérhet.
(3) A Testület határozatképességére, határozathozatalára és tanácskozásának rendjére a
Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A Részönkormányzat a részletes szervezeti és működési kérdéseket - az e
rendeletben foglaltakkal összhangban - saját ügyrendjében és belső szabályzataiban határozza
meg.

A Részönkormányzat feladatai és hatáskörei
78.§

(1) Kötelező kikérni a Testület véleményét a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó

alábbi döntések meghozatala előtt:
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a) Palotanegyed lakosságát közvetlenül érintő helyi kérdések,
b) kizárólag a Palotanegyedet érintő helyi népszavazás kiírása, ide nem értve
azt az esetet, amikor a népszavazás kiírása kötelező,
c) kizárólag a Palotanegyedet érintő önkormányzati jelképek, kitüntetések és
elismerő

címek

meghatározása,

használatuk

szabályozása,

ezen

kitüntetések és elismerő címek adományozása,
d) palotanegyedi közterület elnevezése, Palotanegyedben emlékmű állítása,
e) Palotanegyedben létesítendő önkormányzati intézmény alapítása,
f) Palotanegyedben

működő

önkormányzati

intézmények

vezetőinek

kinevezése,
g) Palotanegyedet érintő gazdasági program,
h) Palotanegyed fejlesztése,
i) olyan ügyben, amelyben törvény az érintett önkormányzat képviselőtestületének állásfoglalását írja elő.
(2) Kötelező kikérni a Testület egyetértését a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó
alábbi döntések meghozatala előtt:
a)

a Palotanegyedet érintő határozatok meghozatala,

b)

a palotanegyedi részletes rendezési terv jóváhagyása, módosítása,

c)

palotanegyedi ingatlan-vagyon hasznosítása.

(3) A Testület kezdeményezheti a Képviselő-testületnél:
a) az (1) bekezdésben meghatározott döntések meghozatalát,
b) hivatali kirendeltség létesítését,
c) díszpolgári cím, továbbá más kitüntetések és elismerő cím adományozását,
d) a városrész érdekeit szolgáló önkormányzati társulás létrehozását,
társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozást, megállapodást
külföldi

önkormányzattal

való

együttműködésről,

nemzetközi

önkormányzati szervezethez való csatlakozást,
e) a

városrészt

érintő

Alkotmánybíróságnál,

ügyekben

eljárás

kezdeményezését

az

f) vélemény-nyilvánítást olyan városrészt érintő ügyekben, amelyekben
törvény az érintett önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő,
g) palotanegyedi célokat szolgáló címzett-és céltámogatások igénybevételét,
h) a városrész közlekedését érintő döntés, állásfoglalás meghozatalát,
i) városrészt érintő ügyben a Képviselő-testület éljen felterjesztési jogával.
(4) A Testület dönt:
a) Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról,
b) az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott szabályok
szerint a számára biztosított pénzeszközök felhasználásáról,
c) az e célra számára biztosított anyagi források figyelembe vételével a
városrészen lévő parkok, zöldterületek és játszóterek fenntartásával,
gondozásával és fejlesztésével kapcsolatos ügyekben,
d) mindazokban a kérdésekben, amelyekben a döntési jogot a Képviselőtestület rendeletben átruházza.
(5) A Testület feladatai ellátása során:
a) előkészíti a Képviselő-testület Palotanegyedet érintő döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását,
b) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kirendeltség) munkáját. Ha a
Testület a Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától,
céljától való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges
intézkedés

elmulasztását

észleli,

a

polgármesternél

intézkedést

kezdeményezhet.
(6) A Testület feladatai ellátása során együttműködik:
a) a Képviselő-testület bizottságaival és a tanácsnokokkal,
b) a lakosság önszerveződő közösségeivel, az illetékességi területén működő
civil szervezetekkel,
c) a helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
d) az illetékességi területén működő oktatási, nevelési, egészségügyi,
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szociális, gyermek és ifjúsági feladatokat ellátó intézményekkel,
e) más önkormányzatokkal.
(7) A Testület illetékességi területén közreműködik az Önkormányzat alábbi
feladatainak ellátásában:
a) településfejlesztés,
b) településrendezés,
c) az épített és természeti környezet védelme,
d) lakásgazdálkodás,
e) a helyi közutak és közterületek fenntartása,
f) a köztisztaság biztosítása,
g) közbiztonság helyi feladatairól gondoskodás,
h) ivóvíz,
i) a foglalkoztatás megoldása,
j) az óvodáról és az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás,
k) az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás,
l) gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
m) közösségi tér biztosítása,
n) közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint a sport
támogatása,
o) nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
p) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése,
q) életkörülmény javítása.
(8) A Részönkormányzat az átadott pénzeszközök terhére kötelezettséget vállalhat,
szerződést köthet, mely szerződéseket a polgármester írja alá. A kötelezettségvállalás,
szerződés ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
A Testület és a Képviselő-testület, valamint szerveinek kapcsolata
79.§

Képviselő-testület tagja tanácskozási joggal vehet részt a Testület ülésein.

80.§

A polgármester 5 napon belül felfüggesztheti a Testület döntéseinek végrehajtását, ha

az ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A
felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz.
81.§

A Testület önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Képviselő-

testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
82.§

A Képviselő-testület az általa a Testületre átruházott hatáskörök gyakorlásához

utasítást adhat, e hatásköröket visszavonhatja. Az átruházott hatásköröket a Testület tovább
nem ruházhatja.
83.§

(1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a Testületet előzetes véleményezési jog illeti

meg, az előterjesztést a polgármester a Képviselő-testületi tárgyalást megelőzően legalább 15
nappal megküldi az elnöknek. Ezt a határidőt rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi
indítvány benyújtása esetén le lehet rövidíteni.
(2) A Testület véleményéről az elnök írásban, vagy legkésőbb szóban tájékoztatja a
Képviselő-testületet. Az írásbeli vélemény Képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester
gondoskodik.
(3) Ha a Testület legkésőbb a Képviselő-testület üléséig nem nyilvánít véleményt,
akkor álláspontját az adott kérdésben egyetértőnek kell tekinteni, kivéve, ha a Testület a
jogkörét menthető okból nem gyakorolhatta.
84.§

(1) Az egyetértési jog akkor gyakorolható, ha a tulajdonosi döntést a Képviselő-

testület bizottsága hozza. A Képviselő-testület bizottságának döntése a Testület egyetértése
nélkül nem lép hatályba. Ebben az esetben a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi
jogokat.
(2) A Testület az egyetértési jogot a Képviselő-testület bizottsága határozatának
kézhezvételétől számított 15 napon belül gyakorolja. Amennyiben a Testület 15 napon belül a
nyilatkozatát nem teszi meg, úgy kell tekinteni, hogy a határozattal egyetért.
85.§

Ha a Testület kezdeményezi, hogy a feladatkörét érintő valamely ügyet a Képviselő-

testület vagy annak bizottsága tárgyaljon meg, a kezdeményezést az elnök küldi meg a
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polgármesternek. A polgármester köteles a Képviselő-testület, vagy a feladatkörrel rendelkező
bizottság soron következő ülése elé terjeszteni.
86.§

A Képviselő-testület bizottságainak ülésein az elnök, akadályoztatása esetén az elnök

által kijelölt tag – a Testület feladatkörét érintő kérdésekben – tanácskozási joggal vehet részt.
A bizottságok üléseiről – a meghívó eljuttatásával – az elnököt értesíteni kell.
A Hivatali Kirendeltség
87.§

(1) A Képviselő-testület a Részönkormányzat munkájának segítésére, valamint az

ügyfélszolgálati teendők ellátására Hivatali Kirendeltséget működtet.
(2) A Hivatali Kirendeltség a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége.
(3) A Hivatali Kirendeltséget irodavezető vezeti, aki a jegyző útján köteles
tájékoztatást és felvilágosítást adni az elnöknek a kirendeltség működésével kapcsolatban. Az
elnököt javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az irodavezetőt érintő munkáltatói
intézkedésekkel kapcsolatban.
(4) A Hivatali Kirendeltség közreműködik a Testület döntéseinek előkészítésében és
végrehajtásában, ellátja a Testület működésének ügyviteli feladatait (közreműködik a Testület
üléseinek előkészítésében, gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről és elkészítéséről, a
meghívók és az előterjesztések postázásáról, továbbá ellátja a Testület működésével
kapcsolatos egyéb technikai feladatokat.)

A Részönkormányzat anyagi eszközei
88.§
az

(1) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében, az ott megjelölt célokra és
abban

meghatározott

módon

és

mértékben

ad

át

anyagi

eszközöket

a

Részönkormányzatnak a feladatai ellátásához, amelyek felett - a jogi keretek között - a
Részönkormányzat szabadon rendelkezik.
(2) A Részönkormányzat önállóan dönt a Képviselő-testület éves költségvetési

rendeletében a Részönkormányzat számára elkülönített összeg felhasználásáról, ennek
keretében az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg mértékéig - az
önkormányzat nevében a jegyző ellenjegyzésével kötelezettséget vállalhat.
(3) A Részönkormányzat a Palotanegyed területén lévő önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan vagyon felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban javaslattételi és
egyetértési joggal rendelkezik.
(4) Az ingatlan-vagyon hasznosításából származó várható bevételi előirányzatokat az
éves költségvetés elfogadása során a helyi önkormányzati rendeletben meg kell határozni. A
Palotanegyedben lévő vagyon hasznosításából származó bevétel a Részönkormányzatot illeti
meg. A kerületi költségvetési tervben meghatározottakhoz képest keletkező többletet a
Képviselő-testület nem vonhatja el, az esetleg kieső bevételt nem köteles pótolni a
Részönkormányzat számára.
(5) A Részönkormányzat számára elkülönített pénzeszközök kezelési feladatát a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
89.§

(1) Az elnök és a Testület tagjainak tiszteletdíjára és természetbeni juttatására a

bizottsági elnök és a bizottság tagjai tiszteletdíjára és természetbeni juttatására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az elnök részére az (1) bekezdésen felül költségtérítést lehet megállapítani.”

3.§
Jelen rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.
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