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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2010. október 15. 

 

 

 

             Dr. Mészár Erika 

               a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

40/2010. (X.15.) 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 a helyi 

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

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

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

(V.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (8) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„(8) A Hivatal telephelyei: 

1. Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály 1082 Budapest, Baross u. 59. 

a) anyakönyvi részleg    1083 Budapest, Práter u. 60. 

2. Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 

a) irattár      1082 Budapest, Német u. 25. 

3. Tervtár      1084 Budapest, Rákóczi tér 3. 

4. Irattár      1082 Budapest, Kisfaludy u. 28/a. 

5. Raktár      1083 Budapest, Práter u. 63.” 

 

2. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi 

önkormányzatok testületeire, külön törvényben meghatározottak szerint társulására 

                                                 

 RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 19/2009. (V.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. Hatályos a 

kihirdetés napjától. 

 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2013. (V. 27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET 67. § 12. PONTJA, 2013. MÁJUS 27-TŐL 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 
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átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az 

átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” 

 

3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az önkormányzati feladatokat a Testület és szervei: a polgármester, a Testület 

bizottságai, és a Hivatal látja el.” 

 

4. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testületnek 18 tagja van: egyéni választókerületben megválasztott 12 

képviselő, a kompenzációs listáról 5 képviselő, valamint a közvetlenül megválasztott 

polgármester.” 

 

5. § A Rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kérelmet átadja 

kivizsgálásra a 45. § (3) bekezdés 1. pontjában meghatározott bizottságnak.” 

 

6. § A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A vagyonnyilatkozatot a 45. § (3) bekezdés 1. pontjában meghatározott bizottság 

tartja nyilván, gondoskodik annak megőrzéséről, melyet a mandátuma lejártát követő 

15 napon belül visszajuttat az érintetteknek.” 

 

7. § A Rendelet 40. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„d) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén; javasolhatja a bizottság 

elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság 

legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg kell hívni, 

kezdeményezheti, hogy a Testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a 

helyi kisebbségi önkormányzat testületének – a Testület által átruházott – 

önkormányzati ügyben hozott döntését;” 

 

8. § (1) A Rendelet 45. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(3) A Testület állandó bizottságai: 

1. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, 

2. Humánszolgáltatási Bizottság. 

 

(4) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

 

1. dönt 

 

a) a polgári és közigazgatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az Önkormányzat, 

mint fél bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi részvételével összefüggésben az 

eljárás indítása, befejezése, vitele, a jogorvoslat, az egyezség tekintetében; 

b) saját döntésével megindított vizsgálatával ellenőrizheti az önkormányzat 

gazdálkodásának törvényességét; 

c) közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, 

beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról; 



 3 

d) a képviselő hiányzásának igazolása, a tiszteletdíj kifizetésének felfüggesztése, 

megvonása, illetve újbóli folyósítása érintő ügyekben.  

 

2. véleményezi 

 

a) a helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, kialakítja az 

adópolitikai irányelveket a kizárólagos képviselő-testületi hatáskörök 

kivételével; 

b) az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését, pénzügyi 

helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az 

önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az 

önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban; 

c) a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő 

elképzeléseket; 

d) a bizottságok közötti esetleges hatásköri vitákat;  

e) közrendet, közbiztonságot érintő kérdéseket; 

f) az önkormányzatnál, az intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a 

végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;  

g) a piacokra vonatkozó javaslatokat; 

h) környezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruházásokat; 

i) a szervezeti és hatásköri kérdéseket; 

j) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület munkáltatói (személyi) 

döntéseivel összefüggő előterjesztéseket; 

k) előzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs létesítését, 

illetve megszüntetését 

l) előzetesen véleményezi a rendőrkapitányság és a rendőrőrs vezetőjének 

kinevezését; 

m) véleményt nyilváníthat az Önkormányzat tulajdonát érintő bármilyen ügyben; 

n) állást foglal a Képviselő-testület ülésén felmerülő ügyrendi kérdésekben és a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata értelmezésében; 

o) a kerületrendezési tervek kialakítását és ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

3. javaslatot tesz, vagy kezdeményezi 

 

a) az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más gazdasági 

érdekeltségek kezelésére; 

b) az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, 

szervezeti-működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, 

fejlesztésére; 

c) a meghatározott célon felüli bevételi többlet felhasználására; 

d) a polgármester illetményének emelésére, és annak mértékére  

e) a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására és annak mértékére a 

f) környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére;  

g) a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére; 

h) részt vesz lakásépítési programok megvalósítására vonatkozó javaslatok 

kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat; 

i) évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot 

tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó 

intézkedéseket kezdeményez; 

j) javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az 

ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket; 
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k) az Önkormányzat részvételével működő többszemélyes gazdasági 

társaságokkal kapcsolatos ügyekben javaslatot tesz a Képviselő-testületnek 

tulajdonosi álláspont kialakítására; 

l) meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése alapján figyelemmel 

kíséri az önkormányzat közigazgatási területén az ipari, mezőgazdasági, 

kereskedelmi, értékesítési és szolgáltatási tevékenységet, szükség esetén 

javaslatot dolgoz ki e tevékenységek befolyásolására; 

m) előkészíti Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató 

Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos önkormányzati döntéseket és ellenőrzi 

azok végrehajtását; 

n) előkészíti az önkormányzati Közterület-felügyelet és kerületőrség működésével 

kapcsolatos önkormányzati döntéseket és ellenőrzi azok végrehajtását; 

o) a közbiztonsággal kapcsolatos panaszlevelek alapján tény- és helyzetértékelést 

végez és megoldási javaslatot dolgoz ki; 

p) javaslatot tesz — a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig  – a feladat- 

és hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges 

esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási 

tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazására, társadalmi (civil) 

szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának 

és támogatások elszámolásának elfogadására. 

 

4. egyéb 

 

a) közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének tervezésében, a 

hitelfelvételek és kötvénykibocsátás feltételeinek előkészítésében; 

b) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő non-profit és forprofit 

gazdasági társaság legfőbb szervének képviselő-testületi hatáskörébe tartozó 

jogain kívüli tulajdonosi jogokat gyakorolja, a Képviselő-testületi döntési 

jogkörébe tartozó kérdésekben javaslatot tesz, véleményez, kezdeményez; 

c) közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában, azzal 

kapcsolatban gazdaságossági elemzéseket készíttet; 

d) kapcsolatot tart a kerületfejlesztési egyesületek, társaságok, egyéb szervezetek 

képviselőivel; 

e) közreműködik az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásában; 

f) hozzájárul a közművek közterületek alatti elhelyezéséhez, megállapítja, és 

módosítja az egyszeri kártalanítás mértékét, 

g) önkormányzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a 

Képviselő-testület összes nem kizárólagos – átruházható – hatáskörét, 

h) ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával 

és ellenőrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával 

összefüggő feladatokat; 

i) kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenségi ügyeket és eredményéről jelentést 

tesz a Képviselő-testületnek; 

j) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 

saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulását, 

értékeli az azt előidéző okokat; 

k) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti 

a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését; 

l) ellátja a pénzügyi bizottság számára előírt egyéb feladatokat; 
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m) koordináló, kapcsolattartó szerepet tölt be a kerület érdekében, a közbiztonság 

érdekében tevékenykedő civil és nem civil szervezetekkel; 

n) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a 

környezetvédelmi előírások érvényesítését; 

o) a hagyományos területrészek értékeinek megőrzése érdekében figyelemmel 

kíséri a műemlékek és a városképi jelentőségű épületek, terek, utak, utcák 

védelmét; 

p) kapcsolatot tart a város-, illetve kerületvédő egyesületek, szervezetek 

képviselőivel.” 

 

(2) A Rendelet 45. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A Humánszolgáltatási Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

 

1. dönt 

 

a) az oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális ágazatra jutó 

közalkalmazotti támogatási keret felosztásáról; 

b) jóváhagyja az önkormányzati közművelődési és sport intézmények éves 

munkatervét, illetőleg beszámolóját; 

c) jóváhagyja a közoktatási intézmények nevelési, pedagógiai, illetve pedagógiai-

művelődési programját, házirendjét és intézményi minőségirányítási 

programját; 

d) jóváhagyja a szociális és gyermekvédelmi intézmények házirendjét; 

e) jóváhagyja a közművelődési intézmények továbbképzési és beiskolázási tervét; 

f) az oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális ágazatban 

dolgozó közalkalmazottak lakástámogatásáról;  

g) jóváhagyja a közoktatási, közművelődési, szociális és gyermekvédelmi 

intézmények szervezeti és működési szabályzatát. 

 

2. javaslatot tesz, vagy kezdeményezi 

 

a) előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgáltatások ellátása 

céljából önkormányzati intézmény alapítását, gazdálkodó jogkörének 

megállapítását, átszervezését, megszüntetését, nevének megállapítását, 

megváltoztatását; 

b) az egyes ágazatokhoz tartozó intézményhálózat beruházási, felújítási, illetve 

karbantartási munkáira, a feladatkörét érintő intézményfenntartói fejlesztési 

célkitűzésekre; 

c) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekkel kapcsolatos 

vagyonhasznosítási kérdéseket és javaslatot tesz e kérdésekben; 

d) az általános és középiskolai tanulók tankönyv és tanszerellátásának 

támogatására, az oktatási, nevelési intézmények étkezési térítési 

díjkedvezményeire; 

e) a Képviselő-testület szobor-, emlékmű-, emléktábla állításával kapcsolatos 

feladataira; 

f) előkészíti és értékeli az ifjúságpolitikai koncepciót, előkészíti és felülvizsgálja 

az oktatási, közművelődési és sport koncepciókat, javaslatot tesz a szükséges 

fenntartói intézkedésekre; 
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g) az oktatási, nevelési, közművelődési, az egészségügyi, a szociális és 

gyermekvédelmi tartozó ágazatban dolgozó közalkalmazottak 

lakástámogatásának odaítélésére; 

h) a helyi szociálpolitikai tervek kidolgozására, figyelemmel kíséri 

végrehajtásukat; 

i) figyelemmel kíséri a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, ajánlásokat 

dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére; 

j) a kisebbségi önkormányzatok támogatására; 

k) kezdeményezi, szervezi és koordinálja a kerületben lévő valamennyi szociális 

és gyermekvédelmi tevékenységgel foglalkozó intézmény, társadalmi 

szervezet, vállalkozás, családsegítő és egészségügyi szolgáltatások 

együttműködését;  

l) szociális és gyermekvédelmi területen szolgáltatások (ellátási szerződések) 

megkötésére; 

m) javaslatot tesz — a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig  – a feladat- 

és hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges 

esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási 

tevékenység ellátására és egyéb tevékenységek díjazására, társadalmi (civil) 

szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának 

és támogatások elszámolásának elfogadására. 

 

3. véleményezi 

 

a) előkészíti és véleményezi az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési 

közművelődési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények 

vezetésére kiírt pályázatokat, javaslatot tesz az intézményvezetők személyére; 

b) a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló 

közművelődési megállapodás-tervezetet; 

c) a társadalmi (civil) szervezetek, az egyesületek, az alapítványok, az egyházi 

szervezetek támogatásával összefüggő pályázatokat;  

d) a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket; 

e) a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését. 

 

4. egyéb 

 

a) segíti az óvodák, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, 

közművelődési tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; 

b) közreműködik a tanév, nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok 

megoldásában; 

c) segíti az iskolaszékbe delegált fenntartói oldal képviselőinek munkáját; 

d) segíti a kerületi fenntartású közművelődési, művészeti, nevelési-oktatási, sport 

és egyéb intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos munkát;  

e) támogatja a helyi oktatási, nevelési intézményekben létrehozott diáksportkörök 

és diáksport egyesületek tevékenységét; 

f) segíti a sportlétesítmények fenntartása érdekében azok célszerűbb 

kihasználását; 

g) támogatja és segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját;  

h) munkája során együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó szervekkel;  

i) támogatja a művészet, a kultúra és sport önszerveződő helyi közösségeit; 
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j) biztosítja a diákönkormányzatok működési feltételeit, támogatja a 

diákönkormányzatok által szervezett rendezvényeket; 

k) segíti az oktatási, nevelési és közművelődési ágazatban dolgozók 

továbbképzését,  

l) támogatja és elősegíti az informatika, valamint az élő idegen nyelvek oktatását 

és széleskörű alkalmazását a kerületi oktatási, nevelési és közművelődési 

intézményekben; 

m) az ágazatban működő érdekképviseleti szervekkel kapcsolatot tart, illetve 

fontosabb döntések előtt kikéri a véleményüket; 

n) folyamatosan kapcsolatot tart a Józsefvárosban működő társadalmi 

szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, 

egyházakkal, azok vezetőivel; 

o) figyelemmel kíséri a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, 

alapítványok, egyházak támogatásával összefüggő feladatok ellátását;  

p) figyelemmel kíséri a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek jogvédelmével 

kapcsolatos feladatok ellátását; 

q) folyamatosan kapcsolatot tart a kisebbségi önkormányzatokkal, azok 

vezetőivel; segíti a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, 

r) közreműködik a szociális ellátórendszer hatékony megszervezésében, a 

rendszer fejlesztésében; 

s) összehangolja a kerületi szociálpolitikai elképzeléseket a fővárosi koncepcióval 

és igényekkel; 

t) közreműködik a hajléktalanok ellátása érdekében a fővárosi és kerületi 

feladatok összehangolásában; 

u) ellenőrzi és felügyeli az önkormányzat által fenntartott szociális és 

gyermekvédelmi intézmények tevékenységét; 

v) közreműködik a szociális ellátásra vonatkozó igényfeltárásokban; 

w) előmozdítja a tartós munkanélküliek ellátását, foglalkoztatását, valamint a 

megváltozott munka képességűek foglalkoztatását 

x) összehangolja a kerületi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó 

valamennyi egészségügyi ellátási forma, illetve szolgáltatás tevékenységét, 

azok tárgyi és személyi feltételeit, ezek ügyében véleményt nyilvánít, illetve 

ajánlásokat tesz, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti az ellátást végző 

orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzését; 

y) rendszeres kapcsolatot tart a főváros egészségügyi vezetésével, az 

egészségügyi ellátás kórházi hátterét biztosító intézményekkel, a Magyar 

Orvosi Kamara kerületi vezetőivel, illetve észrevételeiről tájékoztatja a 

kórházak vezetőit; 

z) segíti az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás elleni küzdelmet. 

 

(6) A Testület állandó bizottságai tagjainak felsorolását, összetételét a rendelet 2. 

számú melléklete határozza meg.” 

 

9. § A Rendelet 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb 4, 

ebből legfeljebb 3 főállású alpolgármestert választ. Azon alpolgármester, akit nem a 

képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a 

polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-

testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.” 
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10. § A Rendelet 75.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Józsefvárosi Önkormányzati határozatban, rendeletben és szabályzatban: 

 

1. Ingatlangazdálkodási Bizottság és/vagy Gazdasági Bizottság és/vagy Jogi Bizottság 

és/vagy Lakásügyi Társadalmi Bizottság és/vagy Lakásügyi Bizottság és/vagy 

Tulajdonosi Bizottság és/vagy Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és/vagy 

Közbeszerzési Bizottság és/vagy Kerületfejlesztési Bizottság és/vagy Gazdasági, 

Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és/vagy Pénzügyi Bizottság és/vagy 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és/vagy Költségvetési Bizottság és/vagy 

Önkormányzati Tanácsnok és/vagy Önkormányzati Bizottság és/vagy Ügyrendi Bizottság 

és/vagy Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és/vagy Gazdálkodási, Pénzügyi és Közbeszerzési 

Bizottság és/vagy Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság Közbiztonsági Bizottság és/vagy Városüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és/vagy Városműködtetési és Környezetvédelmi Bizottság 

alatt és/vagy Közbiztonsági Bizottság alatt és/vagy Városüzemeltetési, Közbiztonsági és 

Környezetvédelmi Bizottság és/vagy Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság alatt 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, 

 

2. Oktatási és Ifjúsági Bizottság és/vagy Kulturális és Sport Bizottság és/vagy Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság és/vagy Oktatási és Kulturális Bizottság és/vagy 

Kommunikációs Bizottság és/vagy Civil Szervezetek Tanácsnoka és/vagy Egyházügyi 

Tanácsnok és/vagy Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság és/vagy Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság és/vagy Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság és/vagy Művelődési, Emberi jogi 

és Kisebbségi Bizottság Szociális és/vagy Egészségügyi Bizottság és/vagy Népjóléti 

Bizottság alatt a Humánszolgáltatási Bizottságot kell érteni. 

 

11. § (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép. 

 

 (2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép. 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát 

veszti. 

 

13. § A Rendelet 50.§ (1) és (2) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, a 

„közigazgatási” szövegrész helyébe az „államigazgatási” szöveg lép. 

 

14. § Hatályát veszti a Rendelet 17.§ (2) c) pontja, a 19.§ (8) bekezdése, a 21.§ (3) 

bekezdése, a 43.§-a, a 44.§-a, a 60-74.§-a, a 76.§ (2) és (3) bekezdése. 

 

 

Budapest, 2010. október „…….” 
 

 

 

 

   Dr. Mészár Erika       Dr. Kocsis Máté 

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző         polgármester 
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1. melléklet a 40/2010. (X.15.) önkormányzati rendelethez 

 

 

TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

 

 1. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagjai 
 

Elnök:  Soós György   FIDESZ-KDNP 

 

Vörös Tamás    FIDESZ-KDNP (városüzemeltetésért felelős alelnök) 

Dudás Istvánné   FIDESZ-KDNP (városépítészetért felelős alelnök) 

Jakabfy Tamás   LMP   (pénzügyi ellenőrzésért felelős alelnök) 

  Losonczy Pál    JOBBIK  (városmarketingért felelős alelnök) 

  Molnár György   MSZP  (közbeszerzésért felelős alelnök) 

 

Tagok:  Guzs Gyula    FIDESZ-KDNP 

  Kaiser József    FIDESZ-KDNP 

 

Külsős tagok: Major Zoltán    FIDESZ-KDNP 

  Koroknai András   FIDESZ-KDNP 

  Sasvári István    FIDESZ-KDNP 

  Pálovics László   FIDESZ-KDNP 

  Hélisz György    FIDESZ-KDNP 

  Szabó-Németh Balázs  MSZP 

  Pongó Lászlóné   MSZP 
 

 

  2. Humánszolgáltatási Bizottság tagjai 

 

Elnök:  Zentai Oszkár   FIDESZ-KDNP 

 

Szilágyi Demeter   FIDESZ-KDNP   (oktatási és ifjúsági ügyekért felelős alelnök)  

Dr. Dénes Margit   FIDESZ-KDNP   (egészségügyért felelős alelnök) 

Dr. Révész Márta   MSZP         (szociális ügyekért felelős alelnök) 

 

Tagok:  dr. Ferencz Orsolya   FIDESZ-KDNP 

  Balogh István    FIDESZ-KDNP 

  Soós György    FIDESZ-KDNP 

  Komássy Ákos   MSZP 

 

Külsős tagok: Máthé András    FIDESZ-KDNP 

  Dr. Kerekes Pál   FIDESZ-KDNP (kulturális ügyekért felelős alelnök) 

  Gábosi Csaba    FIDESZ-KDNP 

  Szalai István    FIDESZ-KDNP 

  Szili-Darók Ildikó   MSZP 

  Budai Gábor    LMP 

  Pintér Attila    JOBBIK 



 

            2. melléklet a  40/2010. (X.15.) önkormányzati rendelethez 

 

JÓZSEFVÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 
Bizottságai 

Polgármester Alpolgármester 

Aljegyző 

Belső Ellenőrzési Iroda 

Jegyzői Titkárság 

  Okmányiroda és 

 Ügyfélszolgálati 

Ügyosztály 

jogi csoport 

Polgári Védelem 

Főépítészi Iroda 

Alpolgármester 

informatikai csoport 

személyügyi csoport 

minőségirányítási vezető 

 

adóügyi cs. 

 

számviteli  cs. 

Jegyző 

   Vagyonhasznosítási Iroda 

Hatósági  

Ügyosztály 

     Beruházási,  

     Vagyonkezelési Iroda 

   költségvetési cs. 

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 cs. 

Egészségügyi Iroda 

 

Gyermekvédelmi 

Iroda 
 

Szervezési és  

Üzemeltetési  

Ügyosztály 

   szervezési cs. 

üzemeltetési cs. 

ügyviteli cs. 

 

kézbesítő cs. 

polgármesteri 

titkárság 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

 



 

 


