62/2003. (XII.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

„A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról*
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 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 egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
1.§ Az SZMSZ 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A polgármester a rendes képviselő-testületi ülésen beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint az
átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről.”
2.§ Az SZMSZ 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az előterjesztések valamennyi típusa csak a jegyző jogszerűségi észrevételeinek
ismeretében tűzhető napirendre. Az előterjesztés – törvény eltérő rendelkezése hiányában bizottsági véleményezés nélkül is napirendre tűzhető.”
3. § Az SZMSZ 25.§-a helyébe az alábbi bekezdés lép:
„25.§ (1) Az írásbeli előterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal és a mellékletekkel
együtt - az öt, kivételesen indokolt esetben a polgármester előzetes engedélyével a tíz oldalt
nem haladhatja meg. A polgármester vagy az előterjesztő alpolgármester kivételesen – külön
indokolt írásbeli kérés alapján, különösen jogszabályalkotás esetén - engedélyezheti, hogy az
előterjesztés (mellékletek) terjedelme meghaladja a 10 oldalt. Ezt a bekezdést csak a papírra
nyomtatott (nem elektronikus) adathordozók esetében kell alkalmazni.
(2) A szóbeli előterjesztés leghosszabb ideje 10 perc, ezt azonban a képviselő-testület
egyszerű szótöbbséggel megváltoztathatja.”
4.§ Az SZMSZ új 25/A.§-al egészül ki:
„(1) A meghívót és az írásbeli előterjesztést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
email formájában, az interneten keresztül is meg lehet küldeni a képviselőknek.
(2) A képviselők számára az írásbeli előterjesztéseken kívül más, a képviselő-testület és az
önkormányzat működésével összefüggő kisebb adatmennyiségű dokumentumot, értesítést és
bizottsági előterjesztést is meg lehet küldeni email formájában.
* Rendelkezései beépítve a 38/2002.(XI.07.) ök. sz. rendeletbe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A
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(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem érintik a hagyományos módon történő kézbesítés
egyébként fennálló kötelezettségét.
(4) A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket és azok mellékleteit az e célra
szolgáló újraírható CD-ROM-on a Képviselő-testület és a képviselő-testületi bizottság érintett
tagjai számára rendelkezésre kell bocsátani, amennyiben a képviselő-testületi vagy bizottsági
tag ezt igényli.”.
5.§ Az SZMSZ 26.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelni a 22-25/A.§-okban
foglalt követelményeknek.”
6. § Az SZMSZ 5. sz. mellékletének (A TESTÜLETI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS
VÉGREHAJTÁSA) III. fejezetében (AZ ELŐTERJESZTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE) lévő 4. és 6.
pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Valamennyi előterjesztést az illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell, kivéve, ha ez
a soronkövetkező képviselő-testületi ülésig rendelkezésre álló határidő miatt már nem
lehetséges. Ha az illetékes bizottságok álláspontját az előterjesztő nem építette be az
előterjesztésbe, arról a Képviselő-testületet az előterjesztő vagy a bizottság elnöke
tájékoztatja. Az előterjesztés bizottsági véleményezés nélkül is a képviselő-testületi ülés
napirendjére tűzhető törvény eltérő rendelkezése hiányában.”
”6. Az Ötv. 92.§ (3) bekezdésében meghatározott költségvetési-gazdálkodási tárgykörökbe
tartozó előterjesztések csak a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, mint pénzügyi bizottság
állásfoglalásának (véleményének) ismeretében tűzhetők napirendre.”
7.§ (1) Az SZMSZ 8. sz. mellékletében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra vonatkozó
szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) 9 fő:
Lőrinczi-Reich József
(FIDESZ-MDF-MKDSZ) elnök
Brezovcsik András
(SZDSZ külső)
alelnök
Mezei Béla
(MSZP)
Ganyecz Tamás
(MSZP)
Dr.Révész Márta
(MSZP)
Falus Péter
(SZDSZ)
Dr. Jászai József
(MSZP külső)
Kakuk László
(FIDESZ-MDF-MKDSZ külső)
Egry Attila
(FIDESZ-MDF-MKDSZ külső)
Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával és
ellenőrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatokat.
Saját döntésével megindított vizsgálatával ellenőrizheti az önkormányzat
gazdálkodásának törvényességét.”.
(2) Az SZMSZ 8. sz. mellékletében a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatásköreinek
felsorolása az alábbiakkal egészül ki:
„Ellátja az Ötv.-ben a pénzügyi bizottság számára előírt egyéb feladatokat.”

II. fejezet

VEGYES, ZÁRÓ ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
8. § (1)1
(2)2
(3) A Képviselő-testület tagjainak történő elektronikus adatszolgáltatást az Önkormányzati
Munkát Támogató Rendszerrel (rövidítve: ÖMTR) összhangban kell megvalósítani.
(4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1 Hatályon kívül helyezte a 11/2004.(II.25.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos a kihirdetés napjától.
2 Hatályon kívül helyezte a 11/2004.(II.25.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos a kihirdetés napjától.
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