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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 13. § (2)-(5) bekezdése az alábbiakra módosul:
(2) A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Az előterjesztés előkészítése
során az érintettet nyilatkoztatni kell, hogy kéri-e a zárt ülés tartását. Amennyiben a
nyilatkozat nincs mellékelve, a napirend tárgyalása előtt az érintettet az ülés levezetője szóban
nyilatkozatra szólítja fel a tekintetben, hogy igényli-e a zárt ülés tartását. Az érintett
nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni. Amennyiben az érintett nyilatkozata nincs csatolva
az előterjesztéshez és az érintett a napirend tárgyalásán nem vesz részt, zárt ülést kell tartani.
(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, feladatkörében
a könyvvizsgáló, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő, valamint az érintett
bizottság külsős tagjai vesznek részt.
(5) A zárt ülésre ajánlott napirend anyagai titoktartási kötelezettség alá esnek, kivéve, ha a
képviselő-testület nem zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülés anyagába arra jogosulatlan - a
(4) bekezdésben fel nem sorolt - személy nem tekinthet be, azonban az ott hozott határozatok
nyilvánosak és azokat közzé kell tenni
2.§
Az SZMSZ 19. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) Amennyiben a képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt beszámolót 2. alkalommal
nem fogadja el és döntése nem tartalmaz konkrét és érdemi indokolást, a beszámolót nem kell
ismételten a képviselő-testület ülésére beterjeszteni.
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3. §
Az SZMSZ 11. sz. mellékletének 2. pontjának utolsó gondolatjele az alábbi mondattal egészül
ki:
A szakértő meghívásáról az előterjesztő vagy bármely frakcióvezető javaslata alapján a
polgármester gondoskodik, a meghívás szükségességét legkésőbb három nappal az ülést
megelőzően kell jelezni a polgármester felé.
4. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

