
5/2005. (II.09.) Budapest 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.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület)  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 rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  (1) Az SZMSZ 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy az érdekeltek  
azokat legkésőbb nyolc nappal a képviselő-testületi ülés előtt kapják kézhez. 
(2)  Rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  esetében  a  meghívó  és  az  írásbeli  előterjesztések  
kézbesítéséről legalább három nappal az ülés előtt kell gondoskodni. 
(3)  Sürgősségi  indítványt  csak  önkormányzati  érdekből  lehet  benyújtani  azzal,  hogy  
önkormányzati érdek alatt  az önkormányzati  döntések által  tartalmazott  - illetve az egyéb  
tételesen  nevesített  -  önkormányzati  célok  és  feladatok  megvalósítását,  valamint  az  
önkormányzat károsodástól való megóvását és vagyonának védelmét kell érteni. A sürgősségi  
indítvány helyszíni kiosztással is kézbesíthető.
(4) Halasztást  nem tűrő,  indokolt  esetben – önkormányzati  érdekből -  a képviselő-testület  
telefonon  vagy  távirattal  is  összehívható  azzal,  hogy  az  összehívásra  okot  adó  esetet  és  
érdeket  tételesen  nevesíteni  kell.  Ebben  az  esetben  az  előterjesztések  kézbesítésének  és  
előkészítésének általános szabályaitól el lehet térni. 
(5)  A  képviselő-testület  ülésének  időpontjáról,  helyéről  és  napirendjéről  a  meghívó  
kiküldésével egyidőben a kerület lakosságát tájékoztatni kell, ide nem értve a telefonon vagy  
távirattal való összehívás esetét, amikor más tartalmú és más időben történő tájékoztatás is  
lehetséges.”

(2) Az SZMSZ 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„18.  §  (1)  Az  előterjesztés  sürgősségi  megtárgyalását  (sürgősségi  indítvány)  bármely  
képviselő kezdeményezheti.
(2)  Sürgősségi  indítványnak  kell  tekinteni  azt  az  előterjesztést,  amely  az  ülés  előzetesen  
kiküldött  meghívójában  nem  szerepelt  és  megtárgyalását  önkormányzati  érdek  teszi  
szükségessé.
(3)  A  sürgősség  kérdésében  –  amennyiben  annak  jogszabályi  feltételei  fennállnak  -  a  
képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel határoz.”

* Rendelkezései  beépítve  a  38/2002.(IX.07.)  ök  sz.  rendeletbe.  HATÁLYON  KÍVÜL  HELYEZTE  A 
19/2009.(V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 76. § (4) BEKEZDÉSE 2009. JÚNIUS 1-TŐL.
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(3) Az SZMSZ 20.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20.§ (1) Minden képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől),  
a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az  
ülésen  -  vagy  legkésőbb  tizenöt  napon  belül  írásban  -  érdemi  választ  kell  adni.  A  
felvilágosítás-kérés lehet interpelláció vagy kérdezés. 
(2) A képviselő-testület tagjai a rendes ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a  
bizottságok  elnökeihez,  a  tanácsnokhoz,  valamint  a  jegyzőhöz  a  feladatkörükbe  tartozó  
témában,  szóban  vagy  írásban interpellációt,  mint  felvilágosítás-kérést  terjeszthetnek  elő.  
Interpellációt  önkormányzati  ügyekben,  valamely  döntés  végrehajtása  vagy  intézkedés  
elmulasztása tárgyában lehet előterjeszteni.
(3) Az interpellációs szándékot és az interpelláció részletes írásbeli kifejtését a polgármester  
részére  lehetőleg  a  képviselő-testületi  ülés  előtt  legalább  öt  nappal  kell  megküldeni.  A  
polgármester az interpellációs szándékot és az interpelláció írásbeli kifejtését haladéktalanul  
továbbítja a címzettnek és az interpellációs szándékról az ülés kezdetén - a határozatképesség  
megállapítását követően - szóban tájékoztatja a képviselő-testületet. A nem a polgármesternek  
megküldött  írásbeli  interpellációs szándékot haladéktalanul  el  kell  juttatni  a polgármester  
részére.
(4) Az interpelláló interpellációs szándékát szóban a képviselő-testület ülésén is ismertetheti,  
mely esetben az interpellációra az ülésen lehetőséget kell biztosítani. 
(5) A több személynek címzett, azonos tartalmú interpellációt lehetőleg egyetlen személynek  
kell megválaszolnia, amennyiben ezzel az interpelláló egyetért. Amennyiben az interpelláló az  
ülést megelőző öt napon belül nyújtja be interpellációra irányuló írásbeli szándékát, akkor  
azt szóbeli interpellációként kell kezelni. 
(6)  A  képviselő-testületi  ülésen  az  interpellációra  adott  azonnali  szóbeli,  vagy  az  
interpellálónak  írásban  adott  és  a  képviselő-testület  részére  az  ezt  követő  rendes  ülésen  
beterjesztett válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a képviselő-testület  
vita  nélkül  egyszerű  többséggel  dönt.  Amennyiben a képviselő-testület  a választ  elutasítja,  
felkéri  a  polgármestert,  az  alpolgármestert,  az  illetékes  bizottságot,  vagy  valamelyik  
tanácsnokot az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálására.” 

(4) Az SZMSZ 21.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21.§ (1) A kérdezés minden olyan - önkormányzati ügyben, az önkormányzat hatáskörébe  
tartozó szervezetre, működésre, előkészítésre stb. vonatkozó - tudakozódás, amely tartalma  
szerint  nem  sorolható  az  interpelláció  fogalomkörébe,  és  nem  kapcsolódik  a  soron  lévő  
napirendi pont témájához.
(2) A kérdezés joga a képviselőket az elfogadott napirend tárgyalása után illeti meg.”

(5) Az SZMSZ 27.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27.§ (1) A szóbeli interpellációt legfeljebb 3 percben kell - összefoglalva – előterjeszteni a  
képviselő-testület ülésén, amelyre legfeljebb 5 perc időtartamban válaszolhat a kérdezett. Az  
írásban  benyújtott  és  a  képviselő-testület  részére  kiosztott  interpellációt  szóban  nem kell  
ismertetni,  de  az  interpellálónak  az  ülésen  jeleznie  kell,  hogy  interpellációs  szándékát  
fenntartja-e.  A  kérdezett  minden  esetben  választhatja  a  tizenöt  napon  belüli  válaszadás  
lehetőségét is. Az interpellálót a kérdezett érdemi szóbeli válasza esetében legfeljebb 2 perc  
időtartamú viszontválasz illeti meg.
(2) A kérdezésre 3 perc, megválaszolására 5 perc áll rendelkezésre.”



(6)  Az  SZMSZ  5.  sz.  melléklet  „A  TESTÜLETI  DÖNTÉSEK  ELŐKÉSZÍTÉSE  ÉS 
VÉGREHAJTÁSAI „ cím „ I. Általános szabályok” alcím 4. pontja, illetve az SZMSZ 6.sz. 
mellékletének „A polgármester és az alpolgármesterek kezdeményezhetik előterjesztés sürgős  
megtárgyalását.” szövegrésze hatályát veszti.

(7) Az SZMSZ 26.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a kézbesítésre előírt napot megelőző napon kell a  
jegyzőhöz  eljuttatni,  aki  jogszerűségi  észrevételt  tesz,  és  gondoskodik  valamennyi  anyag  
postázásáról.”

 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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