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Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2010. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009.
(V.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meghívót és az írásbeli előterjesztést, valamint ezen kívül más, a képviselőtestület és az önkormányzat működésével összegfüggő egyéb dokumentumot,
jegyzőkönyvet, értesítést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az
omtr.jozsefvaros.hu címen elérhető portálra kell feltölteni, ahonnan a képviselő és a
bizottsági tag az anyagokat jogosultság birtokában letöltheti. A képviselő megbízatása
idejére igénybe veheti a Polgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított
informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra térítésmentesen átadott,
az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a
működéshez szükséges szoftvereket.”

2.§

A Rendelet 24. §-t követően a következő 24/A. §-sal egészül ki:



RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 19/2009.(V.06.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. HATÁLYOS
A KIHIRDETÉS NAPJÁTÓL.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 66/2012.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 53. § (3)
BEKEZDÉS 20. PONTJA 2013. JANUÁR 1-TŐL.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2013. (V. 27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET 67. § 15. PONTJA, 2013. MÁJUS 27-TŐL,
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018.
OKTÓBER 12-TŐL

1

„24/A. § (1) Bármely ügyben az összes napirendi pont tárgyalása után és képviselői
kérdést követően, legfeljebb három percben bármely képviselő – a felszólalás tárgyát
és okát megjelölve - felszólalásra jelentkezhet. A felszólalási szándékot az ülés
megnyitása előtt legalább egy órával írásban be kell jelenteni az elnöknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a
személyében érintett, kétperces hozzászólásra kérhet szót.

(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt esetben az elnök nem adja meg a szót, a képviselő
kérésére e tárgyban a Testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(4) A felszólalás felett vitának és határozathozatalnak egyebekben helye nincs.”
3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2010. november …

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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