
 
 

3/2008. (I.21) Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 

 
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: 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 rendeletét (a továbbiakban: 
SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
(1) Az SZMSZ 10. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:  
A képviselő-testületi ülést a polgármester hívja össze. A polgármesteri tisztség betöltetlensége, 
illetve a polgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az 
alpolgármesterek - a polgármester által meghatározott sorrendben - jogosultak összehívni. 
Amennyiben az alpolgármesteri tisztség is betöltetlen, illetve az alpolgármesterek is tartósan 
akadályoztatva vannak, úgy a képviselő-testületi ülést a korelnök jogosult összehívni. 
 
(2) Az SZMSZ 13. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:  
A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása 
esetén az érintett és a szakértő vesznek részt. 
 
(3) Az SZMSZ 14 § (1) bekezdés b.) pontja az alábbiakra módosul:  
a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője, 
 
(4) Az SZMSZ 54 § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:  
A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottsági tagoknak több, mint a fele jelen van. 
 
(5) Az SZMSZ V. fejezetének címe az alábbiakra módosul:  
A képviselő-testület bizottságai a kisebbségi önkormányzatok 
 
(6) Az SZMSZ az alábbi 57/A §-sal egészül ki: 

 
„Kisebbségi önkormányzatok  

(1) A kisebbségi önkormányzatok jogainak gyakorlásához szükséges előterjesztéseket, ha a 
kisebbségi önkormányzat kezdeményezi, a képviselő-testületnek a kezdeményezést követő 
rendes ülésén meg kell tárgyalnia. Amennyiben a döntés az önkormányzat más szervének 

                                                 
∗ Rendelkezései beépítve a 38/2002.(XI.07.) ök.sz. rendeletbe 

 1



 2

hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés benyújtásától számított 30 (harminc) napon 
belül köteles döntést hozni. 
(2) A helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint  a 
kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a kisebbségi lakosságot e minőségében érintő 
települési önkormányzati rendeletet a képviselő-testület csak az e lakosságot képviselő helyi 
kisebbségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 
(3) A kisebbségi intézmények vezetőinek felmentéséhez, illetve a kisebbséghez tartozók 
képzésére is kiterjedő önkormányzati döntéshez az érintett helyi kisebbségi önkormányzat 
egyetértése szükséges.  
(4) Az egyetértési, illetve véleményezési jog jogosultja a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott megkeresés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül nyilatkozik. A 
nyilatkozatra nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
(5) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok kérésére helyiséghasználatot a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 
önkormányzati rendeletek szabályai szerint kedvezményes feltételekkel biztosít. 
(6) A polgármester a kisebbségi önkormányzatokkal gazdasági működési feltételeikről 
együttműködési megállapodást köt. 
(7) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatainak kihirdetéséről, valamint igény szerint 
a képviselő-testületi működéshez szükséges jegyzőkönyvvezetési és egyéb technikai 
feltételek biztosításáról a jegyző gondoskodik.” 

 
 
(7) Az SZMSZ 60. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 
A polgármester tartós távolléte esetén - a polgármester által meghatározott sorrendben– az 
alpolgármesterek gyakorolják a polgármestert megillető jogosítványokat. Az alpolgármesterek a 
polgármester irányítása mellett látják el feladataikat. A polgármester saját önkormányzati 
jogkörében eljárva, a Képviselő-testület döntéseit figyelembe véve látja el irányítási feladatait. 
 
 
(8) Az SZMSZ 71/A § (3) bekezdésében a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szövegrész 
helyébe a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság szövegrész kerül.  
 

 
2. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
 
 
 
 

 


