Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
41/2008. (VII. 17.) rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
38/2002. (XI.07.) ök. sz. 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 rendeletét (a
továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az SZMSZ 18.§ (3) bekezdéshelyébe az alábbi szöveg lép:
„(3) A sürgősség kérdésében – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak - a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.”

2.§
Az SZMSZ 35.§ helyébe az alábbi szöveg lép:
„35.§ (1) A határozat meghozatalához eltérő rendelkezés hiányában a jelenlévő képviselők

több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges (egyszerű többség).
(2) A megválasztott képviselők több mint felének a szavazata (minősített többség) szükséges az Ötv. 15. § (1)-(2) bekezdésében rögzített eseteken kívül:
a)
a 4. § b), e), f) és g) pontjában felsorolt ügyek eldöntéséhez,
b)
c)
fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntéshez,
d)
kitüntetések, elismerések adományozásakor,
e)
f)
korlátozottan forgalomképes vagyontárgy elidegenítéséhez,
g)
h)
összeférhetetlenség megállapításához és a kizáráshoz,
i)
(3) .
(4) A rendelet-tervezet első fordulóban történő tárgyalásakor az elhangzott módosító indítványokról a képviselő-testület egyszerű többséggel foglal állást.
(5) A minősített szavazattöbbséget igénylő ügyek jegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.”
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Rendelkezései beépítve a 38/2002. (XI.07.) sz. önk. rendeletbe

3. §
A SZMSZ 6. sz. melléklete helyébe az alábbi szöveg lép

6.sz. melléklet
Minősített szavazattöbbséget igénylő ügyek
- a rendeletalkotás (Ötv. 10.§ (1) bek. a. pontja)
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás (Ötv. 10.§ (1) bek. b. pontja)
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás (Ötv. 10.§ (1) bek. e. pontja)
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás (Ötv. 10.§ (1) bek. f. pontja)
- intézmény alapítása (Ötv. 10.§ (1) bek. g. pontja)
- zárt ülést elrendelésekor a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene (Ötv. 12.§ (4) bek. b. pontja)
- A képviselő döntéshozatalból történő kizárásakor, ha a képviselőt vagy hozzátartozóját az
ügy személyesen érinti. (Ötv. 14.§ (2) bek.)
- A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. (Ötv. 18.§ (3) bek.)
- A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is (Ötv. 33/C.§ (1)
bek.)
- az alábbi, b), e), f) és g) pontjában felsorolt ügyek eldöntéséhez
b) a rendszeresen ellátandó közfeladat önkéntes vállalása, vagy erről történő lemondás;
e) az önkormányzat költségvetésének módosítása;
f) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés;
g) a fejlesztési célokat szolgáló hitelfelvétel értékhatárra tekintet nélkül, továbbá a gazdálkodás átmeneti zavarának elhárítását szolgáló, esetenként és egyidejűleg a 10 millió Ft értékhatár feletti hitelfelvétel. (SZMSZ. 35.§ (2) bek. a.) pontja)
- fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntéshez,
- kitüntetések, elismerések adományozásakor,
- korlátozottan forgalomképes vagyontárgy elidegenítéséhez,
- összeférhetetlenség megállapításához és a kizáráshoz,(SZMSZ 35.§ (2) bek. b)-i) pontjai)

2

- a képviselőtestület bármely képviselő javaslatára a képviselők közül minősített többséggel
fővárosi küldöttet választ. (SZMSZ 62.§ (1) bek.)
- a képviselő-testület határozatlan időre, minősített többséggel, titkos szavazással nevezi ki az
önkormányzat jegyzőjét. (SZMSZ 63.§ (1) bek.)

4. §
Jelen rendelet a 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2008. július ….
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