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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2019. november  7. 

 

 

           dr. Mészár Erika 

                        jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelete

 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 34/A §-sal 

egészül ki: 

„34/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők közül meghatározott 

önkormányzati feladat ellátásának felügyeletére tanácsnoko(ka)t választhat. 

(2) A tanácsnok megválasztása szólhat az önkormányzati ciklus időtartamára vagy 

meghatározott időre.  

(3) A tanácsnok szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Képviselő-

testületnek feladatának ellátásról.  

(4) A Képviselő-testület a tanácsnokot bármikor, indokolás nélkül, minősített többséggel 

visszahívhatja. 

(5) Az önkormányzati képviselő önkormányzati ügyben felvilágosítás kérése céljából 

kérdést intézhet a tanácsnokhoz a feladatkörébe tartozó ügyben. 

(6) A tanácsnok megbízatásának idejére tiszteletdíjra jogosult, melyet a Képviselő-testület 

külön rendeletében szabályoz.” 

2. § A Rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„35. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai és azok tagjainak száma: 

a) Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, 9 fő 

b) Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, 9 fő 

c) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, 9 fő 

d) Tulajdonosi,Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság, 9 fő 

e) Városüzemeltetési Bizottság, 9 fő 
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f) Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság, 9 fő.” 

 

3. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

4. § E rendelet 2019. november 8-án lép hatályba. 

 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 35. § (1a) bekezdése, 39/A. §-a, 5. mellékletének 3.1. pontja 

és 7/A. melléklete. 

 

Budapest, 2019. november 7. 

 

 

Pikó András      dr. Mészár Erika 

polgármester         jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

  



3 
 

INDOKOLÁS 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2019. (XI.07.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 42. § 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 

szervezetének kialakítása és működésének meghatározása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

Az Mötv. 34. §-a alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati 

képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A 

tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 

ellátását. A rendelet módosítása meghatározza a tanácsnokra vonatkozó alapvető szabályokat. 

 

2. §-hoz 

A rendelkezés a korábbi bizottsági struktúrát változtatja meg. 

3. §-hoz 

Az új bizottságokhoz hatásköröket rendel a rendelet melléklete. 

 

4. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

5. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 


