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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” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az SZMSZ 78.§ (1) bek. e) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„e)  Palotanegyedben létesítendő önkormányzati intézmény alapítása, alapító okiratának 
elfogadása/módosítása” 

(2) Az SZMSZ 78.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) Kötelező kikérni a Testület egyetértését a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe 
tartozó alábbi döntések meghozatala után: 

 a)    a Palotanegyedet érintő határozatok meghozatala, 
 b)    a palotanegyedi részletes rendezési terv jóváhagyása, módosítása, 

c)     palotanegyedi ingatlan-vagyon hasznosítása.” 
 

(3) Az SZMSZ 78.§ (3) bekezdése j) ponttal egészül ki: 

„j) Palotanegyedet szolgáló non-profit szervezetek támogatását.” 
 

 
(4) Az SZMSZ 83.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a Testületet előzetes véleményezési jog illeti 
meg, az előterjesztést a polgármester a Képviselő-testületi tárgyalást megelőzően legalább 8 
nappal megküldi az elnöknek. Ezt a határidőt rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi 
                                                           
1 Rendelkezései beépítve a 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendeletbe 

 1



 2

indítvány benyújtása esetén le lehet rövidíteni.” 
 
(5) Az SZMSZ 84.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) Az egyetértési jog akkor gyakorolható, ha a döntést a Képviselő-testület bizottsága 
hozza. A Képviselő-testület bizottságának döntése a Testület egyetértése nélkül nem lép 
hatályba.” 
 
(6)  Az SZMSZ 84.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A Testület az egyetértési jogot a Képviselő-testület bizottsága határozatának 
kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolja. Amennyiben a Testület 8 napon belül a 
nyilatkozatát nem teszi meg, úgy kell tekinteni, hogy a határozattal egyetért.” 
 
(7) Az SZMSZ 87.§(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A Hivatali Kirendeltséget irodavezető vezeti, aki a jegyző útján köteles tájékoztatást és 
felvilágosítást adni az elnöknek és a Testület tagjainak a kirendeltség működésével 
kapcsolatban. Az elnököt javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az irodavezetőt érintő 
munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban.” 
 
 
(8)  Az SZMSZ 88.§ (4)-(5) bekezdése törlésre kerül. 
 

2.§ 

Jelen rendelet a kihírdetése napján lép hatályba. 

 
Budapest, 2008. szeptember 
 
 
 
Dr. Xantus Judit                                            Csécsei Béla 
          jegyző                                             polgármester 

 

 
 
 


