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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2011. július 11. 

 

 

 

             Dr. Mészár Erika 

               a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelete

 

 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 

44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. 

(V.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) Az Önkormányzat rendeleteit a megalkotását követő 8 napon belül a Hivatal 

Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztályán elhelyezett hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel kell kihirdetni.” 

 

2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) A testületi ülést a polgármester, távolléte esetén az általa megbízott 

alpolgármester, e tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök hívja össze.” 

 

3. § A Rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Testület ülésére meg kell hívni: 

a) a képviselőket, 

b) a jegyzőt, az aljegyzőket, 

c) kerületi egyéni választókerületi országgyűlési képviselőket, 

d) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 

e) a bizottságok nem képviselő tagjait, 

f) a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 

g) az Ötv-ben meghatározott véleményezési jog körébe tartozó napirendi 

pontokhoz az Önkormányzat könyvvizsgálóját, 
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h) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és intézmények vezetőit, 

a gazdasági társaságokat érintő napirendi pontokhoz a gazdasági társaságok 

felügyelő bizottságainak elnökeit, könyvvizsgálóit, 

i) a kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, 

j) a Józsefvárosi Tűzőrség parancsnokát, 

k) az ÁNTSZ kerületi vezetőjét, 

l) akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja. 

 

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg: 

a) a jegyzőt, az aljegyzőket, 

b) kerületi egyéni választókerületi országgyűlési képviselőket, 

c) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 

d) a kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, 

e) a Józsefvárosi Tűzőrség parancsnokát, 

f) az ÁNTSZ kerületi vezetőjét.” 

 

4. § A Rendelet 16. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (5) A zárt ülésen az Ötv. 12. § (5) bekezdésben meghatározott személyek vesznek 

részt.” 

 

5. § A Rendelet 45. § (4) bekezdés 1. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[1. dönt] 

„d) a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíjának csökkentéséről 

és időtartamáról,” 

 

6. § A Rendelet 46. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) megválasztását követően köteles esküt tenni a Testület előtt.” 

 

7. § A Rendelet 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását az Ötv. 25. 

§ (2) bekezdése alapján.” 

 

8. § A Rendelet 50. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

 

[A polgármester] 

 

„g) dönt a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes gazdasági 

társaságok vonatkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által 

hatáskörébe tartozó alábbi jogosítványokkal kapcsolatosan, és dönt a többszemélyes 

társaságoknál a társaság legfőbb szervének határozatát megelőzően a következő kérdésekben: 

ga) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezető(k)nek, a 

könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és 

díjazása; 

gb)  a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása, megbízásának 

visszavonása és díjazásának megállapítása.” 
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9. § A Rendelet 50. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) dönt a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolattartással összefüggő önkormányzati delegáció 

külföldi utazásáról, tagjairól és a napidíjról.” 

 

10. § A Rendelet 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A Testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőket 

nevez ki a jegyző helyettesítésére a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. Az 

aljegyzők kinevezése határozatlan időre szól.” 

 

11. § A Rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki: 

 

„56/A. § A kettőszázezer forint alatti támogatási összeg esetén az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat nem kell 

közzétenni.” 

 

12. §   A Rendelet 45. § (4) bekezdés 1. pontjának e) alpontja „a napidíjáról.” szöveggel egészül ki. 

 

13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

14. §  Ez a rendelet 2011. július 11. napján lép hatályba. 

 

15. §  Hatályát veszti a Rendelet 8. § (4) bekezdés b) pontja. 

 

 

Budapest, 2011. július …. 
 

 

 

 

 

 

 

   dr. Mészár Erika       dr. Kocsis Máté 

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző         polgármester 
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                rendelet 1. melléklete 

 

JÓZSEFVÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Képviselő-testület Bizottságai 

Polgármester Alpolgármester 

Aljegyző  

Belső Ellenőrzési Iroda 

Okmányiroda és 

 Ügyfélszolgálati 

Ügyosztály 

jogi csoport 

Polgári Védelem 

Főépítészi Iroda 

Alpolgármester 

informatikai csoport 

személyügyi csoport 

      számviteli csoport 

Jegyző 

Hatósági  

Ügyosztály 

pénzügyi és 

költségvetési csoport 

Humánszolgáltatási  

Ügyosztály 

Stratégiai Tanácsadó Iroda 

Pénzügyi 

Ügyosztály 

 

Oktatási és Kulturális Iroda 
- kulturális csoport 

Szociális Iroda 

- rendszeres támogatások cs. 
- eseti támogatások cs. 

- intézményműködtetési cs. 

Gyámhivatal 

Szabálysértési 

Iroda 

 

Általános 

Igazgatási Iroda 

 Építésügyi Iroda 
- corvin csoport 

Gyermekvédelmi 

Iroda 
 

Szervezési és  

Üzemeltetési  

Ügyosztály 

   szervezési csoport 

üzemeltetési csoport 

ügyviteli csoport 

 

kézbesítő csoport 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

 

Polgármesteri 

Kabinet 

Jegyzői Kabinet 

Aljegyző  

Alpolgármester 

      adóügyi csoport 


