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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2022. július 21. 

 

                                                                                                   dr. Sajtos Csilla 

          jegyző 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2022. (VII. 21.) 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 35. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 (A Képviselő-testület állandó bizottságai és azok tagjainak száma:) 

„ b) Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság, 10 fő 

   c) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, 10 fő” 

 

2. § Ez a rendelet 2022. július 22. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2022. július 21.  

 

 

 

 

 

  dr. Sajtos Csilla     Pikó András 

         jegyző                 polgármester 

 

 

 

 

 

  

                                                 


 RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 36/2014. (XI.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 



2 

 

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 23/2022. (VII. 21.) 

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 g) és l) pontjai szerint a képviselő-testület a szervezeti és 

működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a rendeletalkotásról és 

határozathozatalról, valamint a képviselő-testület bizottságairól.  

Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 

rendeletalkotás. A Mötv. 42. § 2. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás. Az Mötv. 57. § (1) bekzdése szerint 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait és a 

bizottságok tagjainak számát. Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének 

és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 

számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. 

Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. Az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján 

a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 

bizottságot megszüntetheti. 

Budapest Főváros VIII. 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 jogszabályhelyek alapján 

felülvizsgálatra és módosításra került.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az 1. §-hoz 

A képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 

Bizottságának és Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának létszámát 9 főről 10 

főre emeli. 

 

a 2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


