39/2006. (X.20.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvénnyel szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról *1
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Képviselő-testület a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvénnyel szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1.§
(1) Az SZMSZ 50.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„a) Pénzügyi Bizottság (PB)”
(2) Az SZMSZ 50.§ (1) bekezdés az alábbi új j) ponttal egészül ki:
„j) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (KPB)”
(3) A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság részére korábban biztosított azon hatásköröket,
amelyeket az SZMSZ 8. sz. melléklete alapján a Pénzügyi Bizottság gyakorol, a Költségvetési és
Pénzügyi Bizottság nem gyakorolhatja azzal, hogy az Ötv. 22.§ (1) bekezdésében említett
pénzügyi bizottságnak a Pénzügyi Bizottság minősül.
(4) Az SZMSZ „A hatáskörgyakorlás rendje” megnevezésű 3. sz. mellékletének 3.) pont e)
alpontja hatályát veszti.
(5) Az SZMSZ „A TESTÜLETI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA”
megnevezésű 5. sz. mellékletének „III. Az előterjesztések elkészítése” fejezet 6. pontja helyébe
az alábbi szöveg lép:
„6. Az Ötv. 92.§ (13) bekezdésében meghatározott költségvetési-gazdálkodási tárgykörökbe
tartozó előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásának (véleményének) ismeretében
tűzhetők napirendre.”

1* Rendelkezései beépítve a 38/2002.(XI.07.) ök. sz. rendeletbe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 19/2009.
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2.§
Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe az alábbiak lépnek:
„1.sz. melléklet
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI
Polgármester: Csécsei Béla
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:
1.

Dr. Kocsis Máté

FIDESZ-KDNP

2.

Dr. Juharos Róbert

FIDESZ- KDNP

3.

Dr. Gotthard Gábor

FIDESZ- KDNP

4.

Kardos-Erdődi Zsolt

FIDESZ-KDNP

5.

Lánczky Lászlóné

FIDESZ- KDNP

6.

Zentai Oszkár

FIDESZ- KDNP

7.

Falus Péter

SZDSZ-MSZP

8.

Benga-Oláh Tibor

MSZP-SZDSZ

9.

Tóth Krisztián

FIDESZ- KDNP

10.

Soós György

FIDESZ-KDNP

11.

Varga István

FIDESZ- KDNP

12.

Mitus Zsuzsanna

MSZP-SZDSZ

13.

Petrák Lajos

FIDESZ-KDNP

14.

Kaiser József

FIDESZ- KDNP

15.

Dr. Hollósy Andrea

FIDESZ- KDNP

16.

Dr. Dénes Margit

FIDESZ-KDNP

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN BEJUTOTT KÉPVISELŐK:

17.

Bodor Gergely

FIDESZ-KDNP

18.

Kertészné Bródy Sarolta

FIDESZ-KDNP

19.

Kerekes Pál

MDF

20.

Hárs Gábor

MSZP

21.

Keszthelyi Dorottya

MSZP

22.

Németh Ottó

MSZP

23.

Pásztor Lászlóné dr.

MSZP

24.

Dr. Révész Márta

MSZP

25.

Hantosné Kovács Krisztina

SZDSZ-MSZP

26.

Dr. Szabó Gábor

SZDSZ-MSZP

27.

Takács Gábor

SZDSZ-MSZP
„
3.§

Az SZMSZ 8. számú melléklete helyébe az alábbi szöveg lép:
„8. sz. melléklet
A bizottságok és tagjaik, a bizottságok feladat- és hatáskörei, valamint a tanácsnokok feladatai
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (OKISB):
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, közművelődési
tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése;
előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából
önkormányzati intézmény alapítását, gazdálkodó jogkörének megállapítását,
átszervezését, megszüntetését, nevének megállapítását, megváltoztatását;
javaslatot tesz a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak, illetve a Képviselő-testületnek az
éves költségvetés ágazatot érintő tételeiben;
javaslatot tesz az intézményhálózat beruházási felújítási, illetve karbantartási munkáival
kapcsolatban, illetve ellenőrzi azok végrehajtását;
közreműködik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában;
előkészíti és véleményezi az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési közművelődési
intézmények vezetésére kiírt pályázatokat, konkrét javaslatot tesz az intézményvezetők
személyére;
segíti az iskolaszékbe delegált fenntartói oldal képviselőinek munkáját;
segíti a kerületi fenntartású közművelődési, művészeti, nevelési-oktatási, sport és egyéb
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos munkát;

javaslatot tesz a szakterületét érintően a fenntartói fejlesztési célkitűzésekre;
véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti a közösségi színtér vagy közművelődési
intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás-tervezetet;
figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a kerületi sportlétesítményekkel kapcsolatos
vagyonhasznosítási kérdésekben;
támogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diáksportkörök és diáksport
egyesületek tevékenységét;
segíti a sportlétesítmények fenntartása érdekében azok célszerűbb kihasználását;
támogatja és segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját;
javaslatot tesz az általános és középiskolai tanulók tankönyv és tanszerellátásának
támogatására, az oktatási, nevelési intézmények étkezési térítési díjkedvezményeire;
munkája során együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó szervekkel;
támogatja a művészet, a kultúra és sport önszerveződő helyi közösségeit;
előkészíti a Képviselő-testület szobor-, emlékmű-, emléktábla állításával kapcsolatos
feladatainak végrehajtását;
biztosítja a diákönkormányzatok működési feltételeit, támogatja a diákönkormányzatok által
szervezett rendezvényeket;
javaslatot tesz a Képviselő-testületnek önkormányzati kitüntetések és elismerő címek ágazatot
érintő döntéseihez;
segíti az oktatási, nevelési és közművelődési ágazatban dolgozók továbbképzését,
támogatja és elősegíti az informatika, valamint az élő idegen nyelvek oktatását és széleskörű
alkalmazását a kerületi oktatási, nevelési és közművelődési intézményekben;
előkészíti az ifjúságpolitikai koncepciót, felülvizsgálja az oktatási, közművelődési és sport
koncepciókat, majd ezeket a Képviselő-testület elé terjeszti az ágazatban működő
érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve fontosabb döntések előtt kikéri a
véleményüket;
értékeli az oktatási, közművelődési, ifjúságpolitikai és sport koncepció végrehajtását,
javaslatot tesz a szükséges fenntartói döntésekre;
jóváhagyja az önkormányzati közművelődési és sport intézmények éves munkatervét, illetőleg
beszámolóját;
Javaslatot tesz az oktatási, nevelési, közművelődési, illetve az egyéb, feladatkörébe tartozó
ágazatban dolgozó közalkalmazottak lakástámogatásának odaítélésére.
Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB):
összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó valamennyi
egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, azok tárgyi és személyi
feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve ajánlásokat tesz, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző orvosok, szakdolgozók, szakmai
továbbképzését;
rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az egészségügyi ellátás
kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar Orvosi Kamara kerületi vezetőivel,
illetve észrevételeiről tájékoztatja a kórházak vezetőit;
a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdésben véleményt nyilvánít az
illetékes szervek - Képviselő-testület, Egészségügyi Szolgálat, Polgármesteri Hivatal,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, stb. - felé;
segíti az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás elleni küzdelmet;

részt vesz, véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi
ágazaton belüli magasabb vezetői álláspályázatok elbírálásában.
közreműködik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a rendszer
fejlesztésében
részt vesz a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozásában, és figyelemmel kíséri
végrehajtásukat;
összehangolja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővárosi koncepcióval és
igényekkel;
közreműködik a hajléktalanok ellátása érdekében a fővárosi és kerületi feladatok
összehangolásában;
figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajánlásokat dolgoz ki a
hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére;
ellenőrzi és felügyeli az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekvédelmi
intézmények tevékenységét;
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételénél dönt a méltányosságból
kért ellátásról és ezek meghosszabbításáról, a térítési díjak mérsékléséről, elengedéséről,
valamint az intézményi ellátással kapcsolatos fellebbezésekről, javaslatot tesz a térítési
díj mértékére;
elbírálja a méltányossági segélyeket
dönt az egészségügyi és a szociális ágazatra jutó szociális támogatási keretének felosztásáról
és javaslatot tesz az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak
lakástámogatásának odaítéléséről
közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban;
kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális és
gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet, vállalkozás,
családsegítő és egészségügyi szolgáltatások együttműködését.
szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások (ellátási szerződések) megkötését
kezdeményezi;
előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a megváltozott
munka képességűek foglalkoztatását.
Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság (KEB):
figyelemmel kíséri az alapvető emberi jogok érvényesülését,
figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek jogvédelmével kapcsolatos feladatok
ellátását.
javaslatot tehet a kisebbségi önkormányzatok támogatására, illetve a rendelkezésre álló
keretösszeg megosztására;
folyamatosan kapcsolatot tart a kisebbségi önkormányzatokkal, azok vezetőivel
véleményt mond a kisebbségeket érintő előterjesztésekről
részt vesz a kerületi kulturális programok szervezésében
dönt a kerületi Kisebbségi Alap felosztásáról
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB):
folyamatosan kapcsolatot tart a Józsefvárosban működő társadalmi szervezetekkel, civil
szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyházakkal, azok vezetőivel
figyelemmel kíséri a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,

egyházak támogatásával összefüggő feladatok ellátását
véleményezheti a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,
egyházak támogatásával összefüggő pályázatokat
részt vesz a kerületi kulturális programok szervezésében
ellátja a nemzetközi és hazai testvérvárosi kapcsolattartással összefüggő feladatokat
elősegíti a helyi civil társadalom erősödését
véleményezi a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket
véleményezési jog illeti meg az önkormányzati kitüntetések esetében
gyakorolja az SZMSZ 12. melléklete szerint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő
hatásköreit.
Tulajdonosi Bizottság (TB):
az önkormányzat vagyonával (ingatlan, ingó vagyon, vagyonértékű jogok, az önkormányzati
részesedés-állomány), a vagyongazdálkodásával, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
lakások és helyiségek elidegenítésével, bérletével kapcsolatos döntéshozatal, a döntések
előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése az Önkormányzat rendeleteiben
foglaltak szerint;
gyakorolja a Képviselő-testület által meghatározott értékhatáron belül a vagyon feletti
tulajdonosi jogokat, az értékhatáron felüli tulajdonosi joggyakorlásra javaslatot tesz;
gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület által meghatározott értékhatáron belül
az önkormányzat követeléseiről való lemondás eseteiben;
javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági
érdekeltségek kezelésére;
javaslatot tesz az önkormányzati vagyongazdálkodás szervezeti-működési, módszertani és
informatikai feltételeinek javítása, fejlesztése tárgyában;
javaslatot tesz a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználására;
közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének tervezésében, a hitelfelvételek és
kötvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében;
közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal kapcsolatban
gazdaságossági elemzéseket készíttet;
gyakorolja a tulajdonosi jogokat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítése során: az elidegenítésre kijelölés tekintetében a Képviselő-testület
átruházása esetében;
évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a
költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket
kezdeményez
figyelemmel kíséri a helyi adózás tapasztalatait, véleményezi a helyi adókra vonatkozó
önkormányzati rendelet-tervezeteket;
javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel kapcsolatos
kezdeményezéseket;
véleményt nyilváníthat az Önkormányzat tulajdonát érintő bármilyen ügyben
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, közhasznú társaság
legfőbb szervének Képviselő-testületi hatáskörébe tartozó jogain kívüli tulajdonosi
jogokat gyakorolja, a Képviselő-testületi döntési jogkörébe tartozó kérdésekben
javaslatot tesz, véleményez, kezdeményez
az Önkormányzat részvételével működő többszemélyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos
ügyekben javaslatot tesz a tulajdonosi álláspont kialakítására

véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését, pénzügyi
helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az önkormányzati
tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az önkormányzati
vagyongazdálkodással kapcsolatban;
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (KPB):
gyakorolja az önkormányzati rendeletekben meghatározott beszerzési és egyéb gazdálkodási
hatásköröket;
Pénzügyi Bizottság (PB):
- egyebek között az önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési
javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését
- ellátja a pénzügyi bizottság számára előírt egyéb feladatokat.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB):
- ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával és
ellenőrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat.
- saját döntésével megindított vizsgálatával ellenőrizheti az önkormányzat gazdálkodásának
törvényességét.
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság (VKB):
figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi
előírások érvényesítését;
környezet- és természetvédelmi szempontból véleményezi a kiemelt beruházásokat;
javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére;
javaslatot tesz a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére;
részt vesz és véleményt nyilvánít a kerületrendezési tervek kialakításában és ellenőrzi azok
végrehajtását;
véleményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő
elképzeléseket;
a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében figyelemmel kíséri a
műemlékek és a városképi jelentőségű épületek, terek, utak, utcák védelmét;
részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és
figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
kapcsolatot tart a város-, illetve kerületvédő egyesületek, egyéb öntevékeny kerületfejlesztési
társaságok képviselőivel;
figyelemmel kíséri az önkormányzat közigazgatási területén az ipari, mezőgazdasági,
kereskedelmi, értékesítési és szolgáltatási tevékenységet, szükség esetén javaslatot dolgoz
ki e tevékenységek befolyásolására;
közreműködik az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában;
figyelemmel kíséri és ellenőrzi a lakosság ellátását, ajánlásokkal fordul az ebben
közreműködő gazdasági szervezetekhez;
véleményt nyilvánít a piacra vonatkozó javaslatokról
a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést végez, és
megoldási javaslatot dolgoz ki;
véleményezési joggal bír minden, a közrendet, közbiztonságot érintő kérdésben;
koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a kerület érdekében, a közbiztonság érdekében
tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel;
segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatal helyszini munkát végző dolgozói részére biztonsági
szempontok alapján, az illetékes osztályok, irodák felkérése alapján;
kapcsolatot tart az önkormányzattal működésben álló vagyonvédelmi szervezetekkel;
előzetesen véleményt nyilvánít a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítéséről, illetve
megszüntetéséről;
előzetesen véleményt nyilvánít a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének
kinevezéséhez.
közművek közterületek alatti elhelyezéséhez az egyszeri kártalanítás mértékének
megállapítása, módosítása

Ügyrendi Bizottság (ÜB):
- a képviselő-testület működésével kapcsolatos döntéseket előkészíti:
- a képviselő hiányzásának igazolásával, a tiszteletdíj kifizetésének felfüggesztésével,
megvonásával, illetve újbóli folyósításával kapcsolatos döntéseket hoz
- választási ügyekkel kapcsolatos előkészítési, véleményezési, ellenőrzési feladatokat lát el
- kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést tesz a Képviselőtestületnek;
- állást foglal a Képviselő-testület ülésén felmerülő ügyrendi kérdésekben és a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzata értelmezésében;
- véleményezi a bizottságok közötti esetleges hatásköri vitákat; véleményt nyilvánít szervezeti és
hatásköri kérdésekben
- kezdeményezheti felsőbb szintű jogszabály módosítását;
- előzetesen véleményezi a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) döntéseivel összefüggő
előterjesztéseket.
Tanácsnokok:
Felügyelik a képviselő testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
A felügyelet
* a kezdeményezés,
* a javaslattétel,
* a koordinálás,
* a véleményezés,
* a hozzájárulás,
* a végrehajtás ellenőrzése,
* a tanácsadás jogát foglalja magában.”
3/A. §
(1) Az SZMSZ 45.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) A tiszteletdíj mértékét és elszámolásának rendjét a képviselő-testület az 1994. évi LXIV. tv.
keretei között külön rendeletben határozza meg, a jelen paragrafus (3) bekezdésében szereplő
rendelkezések kivételével.”
(2) Az SZMSZ 45.§-a az alábbi ( 3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját (alapdíját) a Ktv. 43.§ (1) bekezdése
alapján 38.000,-Ft-nak a 2,5-szörös szorzatának összegében állapítja meg.”

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

