
A kihirdetés módja: kifüggesztés 
A kihirdetés napja: 2022. június 23.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §-a a következő (2) bekezdéssel 
egészül ki:
..(2) A polgármester rendkívüli ülést hív össze tizenöt napon belüli időpontra az Mötv. alapján 
a testületi ülés összehívásának indítványozására jogosultaknak a testületi ülés összehívásának 
indokát tartalmazó indítványára vagy ha azt saját maga szükségesnek tartja.”
2. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
..9. § (1) A rendkívüli ülés összehívására irányuló indítványt a polgármesternél kell írásban 
előterjeszteni, mely indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát, 
valamint mellékelni kell a javasolt napirendi pont előterjesztését. Amennyiben az indítványt az 
arra jogosult a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be, és az előterjesztés e 
rendelet előterjesztésre vonatkozó 5. mellékletében foglalt rendelkezéseknek is megfelel, a 
rendkívüli képviselő-testületi ülést az indítványnak a polgármesterhez érkezésétől számított 
tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni.
(2) A rendkívüli ülés meghívójára és annak megküldésére a rendes ülés meghívójára vonatkozó 
szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a meghívót oly módon kell kézbesíteni, 
hogy a meghívottak azt a képviselő-testületi ülés előtt legalább két nappal megkapják. A 
rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban továbbá meg kell jelölni a rendkívüli ülés 
összehívásának indokát is.

(3) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben - önkormányzati érdekből - a polgármester a 
képviselő-testületi ülést bármikor, akár telefonon vagy elektronikus levél útján is összehívhatja 
bármely időpontra, azzal, hogy az összehívásra okot adó esetet és érdeket a meghívóban, illetve 
szóbeli összehívás esetén szóban tételesen meg kell jelölni. Ebben az esetben az előterjesztés 
kézbesítésének és előkészítésének általános szabályaitól el lehet térni.”
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.



4. § Ez a rendelet a kihirdetését kővető napon lép hatályba.



1. melléklet a 22/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelethez”

AZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGE ÉS ANNAK KORMÁNYZATI 
FUNKCIÓJA

Alaptevékenység': besorolás:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége

011220 A dó-, vám- és jövedéki igazgatás
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
031060 Bűnmegelőzés
031070 Baleset-megelőzés
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180 Állat-egészségügy
044310 Építésügyi igazgatása
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
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045180 Közúti járművontatás
046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
047120 Piac üzemeltetése
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
061010 Lakáspolitika igazgatása
061020 Lakóépület építése
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
072311 Fogorvosi alapellátás
074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 I fj úság-egészségügyi gondozás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
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082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
083030 Egyéb kiadói tevékenység
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
098010 Oktatás igazgatása
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,

támogatások

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 
programok, támogatások

102025 Idősek átmeneti ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
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104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107016 Utcai szociális munka
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107090 Romák társadalmi integrációját eló'segítő tevékenységek, programok
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása"
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INDOKOLÁS 

a 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 22/2022. (VI. 23.) önkormányzati 
rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
rendeletalkotás. Az Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
Az Mötv. 53. § ( 1 ) bekezdésének c) pontja szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, 
vezetéséről, tanácskozási rendjéről, így a rendkívüli ülés részletes szabályairól. Budapest 
Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: SZMSZ) a fenti jogszabály helyek alapján felülvizsgálatra és 
módosításra került. A módosítás nem változat lényegesen az eddig kialakult szabályokon, 
gyakorlaton, kizárólag azt pontosítja és felelteti meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A 
kormányzati funkciók kiegészítése is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő harmonizációt 
szolgálja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
az 1-2. §-hoz

Módosítja a képviselő-testület összehívásának szabályait, akként hogy meghatározza a 
képviselő-testület rendkívüli összehívásának kötelező eseteit, valamint szabályozza a 
rendkívüli ülés összehívásának eljárásrendjét.

a 3. §-hoz
Módosítja az SZMSZ önkormányzat alaptevékenysége és annak kormányzati funkciójáról 
szóló 2. számú mellékletet akként, hogy az Önkormányzat által végzett és vonatkozó 
jogszabályok szerint végezhető tevékenységeket az államháztartási szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet rendelkezései alapján, az abban szükséges 
módosítások átvezetésre kerültek. A módosítások keretében fel kellett venni több olyan 
funkciót, amelyek az Önkormányzat tevékenységében már korábban is megjelentek, de az 
SZMSZ 2. melléklete eddig nem tartalmazta.

a 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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