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Tárry: Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľveĺ Szeľvezeti és Műkiidési Szabályzatárĺól
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Meghívó szeľinti napirendi pont: Elfogadott napiľendi pont:

Tárry: Javaslat a Képviselő.testület és Szerveĺ Szervezeti és Műkiidési Szabályzatáról
szőIiő 19 ĺ2009. (v.06.) ö nko rmányzatĺ rendelet módos ításńr a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
A Képviselő-testiilet ülésének időpontja: 20l |.július 7.

Az e|őteqesztés előké szítqe és leíroj a: J e gy zoi Kabinet - Jo gi Csopoľt
Az eIóte1esztés nyílt ülés keretében táľgyalandó
Aze|őte1esztést előzetesen aYźtrosgazdálkodasi és Pénziigyi BizottsĘ tárgyalta
A ľendelet elfogadasához minősített szótö'bbség, a lwtáltozat elfogadasahoz egyszeru
szótöbbség szfüséges
Melléklet 1 db torvényességi észrevétel

l db iinkormánvzati rendelet tervęzet

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A helyi önkoľmanyzatokrő| szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: ow; l8. $ (1)

bekezdése alapjĺán a Képviselő-testĹilet a mfüödésének részletes szabályait a szeľvezeti és
működésiszabáiyzatźrőlszólórendeletbenhatźrozzame4.

A Józsefuarosi Önkoľmźnyzat fenti törvényi felhatalmazÁs a|apjźn megalkotta a |912009.
(v.06.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: sZMsZ), melynek módosítasát az
alábbiak indokoljĺák.

I.
A Képviselő.testiilet a257|20t1. (VL 16.) szamú hatźlrozatźhan2011. július 1. napjától még
egy aljegyzó kinevezéséľől döntiitt. Az sZMsZ tartaLmaz rendelkezéseket az aljegyzóre
vonatkozó an, melyek aküua|izatasa indokolt.

u.
A sZMsZ 13. $ (2) bekezdése a taľrácskozásí jogga| rendelkezőket állapítja meg, melynek
bővítése indokolt a kerĹileti Rendőrkapitanyság vezetőjéve|, a Józsefuárosi Tiĺzőľség
paľancsnokával, az ÁNTSZ keľiileti vezetojével.

ilI.
Az SZMSZ rende|kezéseinek kiegészítése szĹikséges az źilanhźztaľtĺísról sző|ő t992. évi
)oo(VIII. törvény (a továbbiakban-: Áht.; |5lA. $-ban megllatźrozottakkď. lz łł,ht.l5lA. $ -

ban az á||anlháztartźs alrendszereiből nyújtott tamogatasok kozzétételi kötelezettségeit
szabáLyozza, melynek (2) bekezdése szeľint: ,,4 lrł;zzététel mellőzhető, ha tt)rvény,

Irormányrendelet vagl önlrormányzati rendelet lrettőszázezer forint alątti tómogatósi Ósszegre
_ melyet adou kÓltségvetési évben egłbe kell számítani _ vonatlazóan ezt lehetővé teszi.,,

rv.
Az sZMsZ a testvérvarosi, partnervaľosi kapcsolattaľtást a polgármester és a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatasktirébe dellegźt\ja, az ezek're vonatkozó
szabályok pontosítása szĺikséges.
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v.
Budapest Fővaľos Kormanyhivata|a 30BP-536/1|201I. számon törvényességi észrevételt (1.

szÍmű melléklet) (a továbbiakban: észrevétel) nyujtott be az sZMsZ 2. š-a' 8. $ b) pontją a
46. $ (5) bekezdés a) pontja" a 12. $ (1) bekezdése, a 16. $ (5) bekezdése, a45. $ (4) bekezdés
t. d) pontją a 46. $ (7)bekez-désével szembeĺazalábbirész\etezésbeĺ:,

Az SZMSZ 2. $-a több helyben szokásos módot hatźroz meg az önkormanyzati
rendeletek kihirdetési módjaként, ugyanakkor azow.16. $ (2) bekezdése alapjan csak
egy kihirdetési módot lehet megh atározĺĺ, melyhez joghatĺás fiĺződik.
Az sZMrsZ 8. $ b) pontja és a 46. $ (5) bekezdése szerint a képviselői jogosíwĺínyok
eskii letételéig nem gyakorolhatók, ugyanakkot ezerlľendelkezést a 2008. évi )o(V[
törvény hatalyon kívtil helyezte.
Az sZMsZ |2. $ (1) bekezdése a testiileti tilés összehívasaľa vonatkozik a
polgĺĺrmester tavolléte esetén, ugyanakkor a korelnök jóvńagyásźůloz köti, mely az
otv. ll. $-al nem áll összhangban.
Az sZMsZ 16. $ (5) bekezdése magasabb szintíi jogszabályi hivatkozast taĺtalmaz,
mely nem felel meg ajogszabźiyszerkesrtésľől szóló ęlőírłásoknak.
AzsZMsZ 45. $ (4) bekezdés 1. d) pontja a Vaľosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság
döntési hatásktiľét á||apítja meg a képviselők tiszteletdíjaĺa vonatkozóan, mely
pontatlan, nem felel meg a magasabb szinttĺ jogsz'abőiyi előírasoknak.
Az SZMSZ 46. $ (7) bekezdése a polgrĺrmester hataskörét állapitja a bízottsźlgi
döntések végrehajüásanak felftiggesztésére, de 7 napos időbeli korláthoz ktiti, mely
nem felel megazow.zs. $ (2) bekezdésében foglaltaknak.

Fenti észrevételek elfogadhatóak, ezért azok átlłezetése az SZMSZ-ben indokoltak.

Az etőte1esztés mellékletét képez(5 sZMsZ-t módosító önkoľmányzati rendelet-tervęzetben
azelőzőekbenírtakěltvezetésteátkeľiiltek.(f .száműmelléklet)

Mindezek a\apjźn kéľęm az a|ábbi hatźrozati javaslat elfogadasát és kérem a Képviselő.
testiiletet az önkorm őnyzati ľendelet megďkotĺĺsara.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a Budapest Fővaľos Kormĺínyhivata|a 30BP-536/|l201|. számon ktildött, a Képviselő-
testtilet és Szervei Szewezeti és Míiködési Szabźiyzatzľ:őI szőLő 1912009. (V.06.)

önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételét elfogadja.

2. fellkéĺ a polgármesteľt, hogy a Képviselő-testiĺlet hatźrozatźi valamint az 1. pont szerinti

tinkormányzati ľendeletet módosító önkormányzati rende|etet továbbítsa a Budapest Fővaros

Koľmanyhivata|afe|é.

Felelős: polgáľmester
Hatźttidő:-1. pont esetén azoľnal

2. pontesetén az önkormźnyzati rendelet hatalyba lépését kcivetően

A)

B)

c)

D)

E)

F)

PL



Budapest, zDtl.junius 27.

Törvénye sségi szempontból ellenőrizte :

/í ĺrrlbá. L
dľ. Meszĺár Eńka

a jegĺzőt helyettesítő aljegy zÍl

R#"#-
polgármester
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{gyiratszam: 30BP-536 1112011
Ügtr1intéző: Dr. Kiss Marietta
Te|efon;: 328.5Ü64
E-mai|: kĺss.marietta@bfkh'hu
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Tá'rgľ T.Ô.ĺv.,ényességĺ észrevétel a.1 9/ż009 (V.0.d.)

sz. Örikgľmányzati ľendeĺetľe
Me|lélĺ|eÍ:. -
ľ|iv' szám: . J

I tt i"'

Er" Kocsĺs ĺiláté
Polgáľmes.teľ.

Fuđapest Főlráros V|l|.l f,eľĺitéÍ,.'ófse.fYárosi onkpÍĺÍi ä,nyżat

F.udepeśt

Tisztelt Po|gáľrnesÍp'rltl rl p'
Mé,|!é|{F.|tę.n: megküldÖm a Buii'ap€jśi'ľ Föváros: Vĺ|!' :ker,ĺl|éJ ĺ|lŻsefvár.osĺ Önkor,fi|'á,řlyaat Képviselő'
Íeśtĺt|etéhea.ihiézett.tÖrvényességi észrevételem egy.p$J{ányáť'1

Kélrern s'íívgpkÖzremĺilcÖdéséJ az é$zľe-v.éte|nek a.tesi{l|9th]ęz:torĺeno eľuttatäęában.i. tqvábba, hogy az
abban'ft'g|ältäkat. a testĹllét

60 näBon'belül:

napirendjéľe tÜże.

A hélyi Önkoľľtányzátokról Śzlló 19'90. évi LXV. töľény.(.ltv;1.gg...5 (1) bekezdése alapján a döntés'rŐ|*
annakĺnéghozŕĺtr|átó|;szárnĺt'ott5:'ňäpon.pte|Ül - várom śŽ.ĺýes é.itésÍtéśéŁ

Ezúton szeretném Po|gármester Urat tájékoztatni arró|, hogy a munkájuk során jelentkező prob|émák

mego-ldé$.äfJo.z - az t 990' évi ŁXV. .töivérjý 98. $ (2) bekezdéś g} pońÍjäban. kapott feľhatälmazás aĺapján -
a..hiyatr| mgnkatársäĺ' k1szséggę| ällnalĺ ręndelkeeěsére'

Budapest 2o1 í.. maiuę/.$lľ
Tisztelettel:

'! 4i t

ftJ,'o

í 056. Eudapest, Váei,.u.6?.s4. -ĺ ooł np. .ľ'ľ" 234. . To|efon: *3B/11l235.t7e7 - Fax: +s0 {1) ass.ĺ zog
E.mail: budape$t@bÍlĺh'hu . Hon|ap: yłĺnĺľ.bJkh.hu
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Ügyiratszám: 30BP.536/1l2011 Tárgy: TÖrvényességi észrevéte| a 1912009.
Ügyĺntézó: Dr. Kiss Marietta (V. 06.) sz' önkormányzatírende|etre
Te|efon: 328-5864 Me|lék|et
E-maiÍ: kiss.marietta@bfkh.hu Hiv. szám: .

Budapest Főváros V|ll. kerü let JózseÍvárosi onkormányzat
Képviselő.testÍilete

Budapest

T|sztelt Képviselő.testÜ letl

A he|yi önkormányzatokró| szó|ó, módosĺtott és kiegészĺtett 1990. évi LXV. tÖrvény
(továbbiakban: ttv.) 98. s (2) bekezdés a) pontjában biztosĺtott jogkÖrben e|jáľva megvizsgáltam
Budapest Főváľos Vl||. keru|et Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő.testü|etének a Képviselő.testti|et

9" sg$€l-Sgľ..ł"9!.e. Ľ{I99'9qi.S'*i 19l2o09, (V.06.) önkormányzat rendeletét
(a továbbiakban: or.)'
Vizsgá|atom során feltárt jogsértések miatt az a|ábbi

ttĺrvényesség i észrevételt

teszem.

l. Az tr. 2. $-a az a|ábbiak szerint rendeĺkezik:

"2. s () Az Önkormányzat rendeleteit a megalkotását követő 8 napon belĺjl a helyben szokásos módon
kellkihirdetni.
(2) A rendelet szövege megtekinthetŐ:
- Hivatal okmányiroda és Ügyfélszo|gátati Ügyosztá|yán
. a H ivatal Szerue zési és Ü ze meltetési Ügyosztályán
- a Szabl Eruin Könyvtár kert)letifil4jában
- az Önkormányzat hivatalos honlapján.,,

Az ttv' 10. s (2) bekezdése éńe|mében az Önkormányzati rende|etet a képvĺselő{esttjlet hivatalos

|apjában, illető|eg a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabá|yzatban meghatározott - módon

ki ke|I hirdetni. Báľ aztĺ.2.s (2) bekezdése és 75. $ (1) bekezdésének a) pontja megje|Ö|ĺ a helyben
szokásos módokat, ezek közüĺ meg kell je|Ölni azt az egy kihirdetési módot, ame|yhez a joghatás

fűződik' Ęą_

ĺ056 Budapest, Váci u. 62-64,_ 1364 Bp. Pt.234'.Teĺefon: +36 (1) 235-1737 -Fax'. +36 (ĺ) 235.1703
E-mail: budapest@bfkh.hu-Hon|ap:www.bfkh,hu 
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|t. Az tr. 8. s b) pontja és 46. $ (5) bekezdésének a) pontja az alábbi rendelkezéseket tarta|mazzák:

,,B. s Á képviselö
b) az eskü letételéig nem gyakorolhatja jogait.,,

,,46. s F).A bizottság nem képviseb tagja
a) megvátasztását RÖvetöen Röteles esküt tenni a Testt]let előtt. Az eskĹj letételéig nem gyakorolhatja
jogaitľ

Mindkét rende|kezés jogsértő. A he|yi önt(ormányzati képviselők jogá|lásának egyes kérdéseirő| szl|ó
2000' évi XCV|' torvény 1.s (2) bekezdésének második mondatát, mely szerint'az eskü letéte|éig az
önkormányzatĺ képvise|ö nem gyakorothatja jogait'' 2008. jr1lius 1. napjáva| hatályon kĺvül he|yezte a
2008' évi XXV||. tÔrvény 3. s (4) bekezdése, me|y módosĺtást kÖvetően a képviselői jogosítványok

gyakor|ása a fentiekben megfoga|mazottak szerint nem kor|átozhatÓ.

|l|. Az Ör. 12. s (1) bekezdése az alábbiak szerint rendeĺkezlk.

,12. s ft) A testtjleti ülést a polgármester, távoĺléte eseŕén az általa megbĺzott alpolgármester, e

tisztségek egyidejÚ betöltettensége eseŕén a RorelnÖk jóváhagyását követően az alábbiak szertnt kell
Összehĺvni.,'

A fenti szabá|yozás nincs tsszhangban az ttv. rende|kezéseĺvet' FŽ Öw'12. $ (2) bekezdése
érte|mében a képvise|ő-testiilet e|nÖke a polgármester, aki összeh|vja és vezeti a képvise|l-test0|et
ülését. Az Ötv. 31. $-a e|öĺrja' hogy po|gármesteri és az a|po|gármesteri tiszÍség egyidejű

betÖ|tet|ensége' il|etó|eg tartls akadályoztatásuk esetére a szervezeti és műkÖdési szabályzatnak ke||

rende|keznie a képviselö-iestĺi|et összehĺvásának, vezetésének a módjárr|. Az Ör. rendelkezése
érte|mében e fetadatot, az Ötv' 31. S-ában szabályozott eset fenná||ása esetén, a kore|nÖk látja e|.

A hivatkozott jogszabá|yhe|yek éńelmében látható tehát, hogy ezen személyek jogosÍtványa a képvise!ő-

testületi ü|és tsszehÍvására irányul, ezért fogaĺmi|ag nem értelmezhetŐ az tr.-ben rtgzĺtett jlváhagyás.

. 
lV' Szeretném fe|hÍvni a Képvise|ő.testü|et szĺves Íigyelmét arra, hogy az Öĺ' 16. s (5) bekezdése nem

; áĺĺ összhangban az ttv. 12' $ (5) pekezdésében fog|a|takka|,mely azon szemé|yek körét rÖgzĺti, akik

részt vehetnek a képvise|ö testÜ|etzárt ülésén' Ugyanakkoľ fontos megjegyezni, hogy a hatá|yos jogi

szabá|yozás éńe|mében a magasabb szĺntü jogszabá|y szövegének átvéte|ére nincs mód, merev

hivatkozássa| |ehet uta|ni az ttv. megfele|ő rendelkezésére'

v. Ar, Ör. 45. S (4) bekezdés d) pontja a Városgazdá]kodásiés Pénzügyi Bizottságra ĺuházzaaza|ábbi
hatásktrt:
;,1, dönt
,d) a Répviselö hiányzásának igazolása, a tiszte|etdíj kifizetésének felfiiggeseŕése, megvonása, iĺletve

újbóli foýrsftása érintö ügyekben.',

A po|gárrnesteri tisztség el|átásának egyes ké1déseirő| és az önkormányzati képvise|ők tiszte|etdĺjárr|

szÓ|l 1994' évi LX|V. tÖrvény (a továbbiakoaní|pttv.) 17. s (2) bekezdésének érte|mében a képviselő-

testii|e[a kÖtelezeltségeit megszegő képviselő megá||apÍtott tiszte|etdĺját legfeljebb Zío/o-ka|, maximum

12 havi idötartamra cstkkentheti. Az tľ. 45. s (4) bekezdésének d) pontja el|entétes a fent idézett

rende|kezésse|, mert csÖkkentés he|yett felfüggesztésrő| i|letve megvonásról szó|.

V|.Az Ör. 46. s r) bekezdése az alábbi rende|kezésttarta]mazza:

,A polgármester 7 napon betal felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a

Testtjlet határczatávat, vagy sérti az tnkormányzat érdekeit, A felfüggesztett dÖntésről a Testület a

klvetkező Íl l é se n h atá roz.,,
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Az Ötv' 25. s (2) bekezdése értelmében a polgármester fe|függesztheti a bizottság' a részonkormányzat
testÜlete dÖntésének a végrehajtását, ha az e|lentétes a képvise|otesttilet határozatáva|' vagy sérti az
Önkormányzat érdekeit' A rendelkezés időkorlátot nem tarta|maz. Az tr. 46. s m bekezdése
indoko|at|an idŐkor|átot á||apít meg a po|gármester jogaĺnak gyakor|ására, ezze| sérti az ttv. 25. $ (2)

bekezdésében fog|altakat.

Vl|. Végezettll meg kĺvánom jegyezni, hogy a jogszabályszerkesztésrő| szr|ó 61/2009.(Xl|.14.) lRM
rende|gt ( a továbbialĺban: Jszr.) hatálybalépését ktvetően atkotott tr. módosĺtások nem fele|nek meg a
a Jszr.-ben rÖgzĺtett jogszabá|yszerkesáési követelményeknek.
Fe|hĺvom a T. Képvise|ő-testü|et szÍves figyelmét Jszr. rende|kezéseinek jövóbeni betartására, kĺllÖnös

tekĺntette| annak 16. $éban fog|altakra, ame|y az a|acsonyabb szĺntű jogszabá|y számára ti|tja a
magasabb szinttÍ jogszabá|yok szovegének szó szerinti idézését.

Az ttv' 99. s (1) bekezdésében biztosĺtott jogkörömben e|járva fe|hĺvom a T. Képvise|ő-testü|etet, hogy
a tÖrvénysértó rende|etet

60 napon belül

vizsgá|ja fe|ü| és a tÖrvénysértést szüntesse meg.

Kérem, hogy az otv. gg. s (1} bekezdésében fog|altak flgye|embevételével a tett intézkedésről
vagy egyet nem értésükľől hivata|omat a döntés meghozata|ától számított 5 napon be|ĺil kü|ön
levélben is tájékoztatni szíveskedienek.

Szeretném továbbá a T. Képviselő-testt]|et Íigye|mét felhÍvni - az szMsz rendelkezéseive|
kapcsolatban - azon észrevéte|emre is, mely szabá|yozási megoĺdás a jogalka|mazás terén je|enthet

problémát.
Az tr. 24. s (2)-(3) bekezdésében fogla|tak egymásnak e||entmondó rende|kezéseket tartalmaznak, a
hĺvatkozott szakasz (2) bekezdése csak azok számára teszi lehetövé a fe|szl|alást, akik ana még a vita

|ezárása e|őtt jelentkeztek, a (3) bekezdés ugyanakkor álta|ánosságban ti|tja a vita |ezárása utáni

hozzászllást, a szemé|yes megjegyzés kivéte|ével. A rendelet szÖvege nem tesz kü|önbséget a
fe|szl|aĺás és a hozzászÓlás kÖzÖtt, a foga|makat nem tlsztázza egyérte|műen, ezért a rendelkezések
a|kalmazása ebben a megfogalm azásbanjogbizonytalanságot eredményezhet.

Ot
Budapest, 2011. május oX('l

Tisztelettel:



Buđapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkormányzat Képvĺselő.testůiletének

....ĺ2011. (.......) tinkormányzati rendelete

a Képviselő-testĺĺlet és Szervei Szervezeti és Miĺktidési Szabály zaltárő| szórő

19 ĺ2009. (v.06.) ö nko rmányzati ľendelete mĺó dosítás áľĺíl

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiĺľosi onkormányzatKépviselő-testülete az Alkotmany
44/A. $ (1) bekezdés e) pontjában meghatátozott feladatkörében e|jźlrva, a helyi ĺinkoľmany-
zatok'ĺő| sző|ő 1990. évi LXV. ttirvény 18. $ (1) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján a
következő ľendeletet alkotj a.

1.$ A Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabáIyzatfuőIsző|o I9l2009.
(V.06.) önkoľmányzati ręnde|et (a továbbiakban: Rendelet) 2.$ (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,, (1) Az onkoľmanyzat rendeleteit a megalkotását kĺĺvető 8 napon beltil a Hivatal
okmĺínyiroda és Ügyfélszolgźůati Ügyosztályan elhelyezetthirđetőtÁb|aÍI töľténő ki-
függesztéssel kell kihirdetni.'

2. $ A Renđelet 12. $ (1) bekezdése helyébe a kĺivetkező ľendelkezés lép:

,, (1) A testĹileti ülést a polgármester, tavolléte esetén az źitalamegbízott alpolgármes.
ter, e tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök hívja össze.''

3. $ A Rendelet 13. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(1) A TestĹilet tilésére meg kell hívni:
a) a képviselőket,
b) a jegyzőt, az a|jegyzóket,
c) kerületi egyéni vá|asztőkeľiileti országgyulési képviselőket,
d) a helyi kisebbségi önkormanyzatokelnökeit,
e) abizottságok nem képviselő tagiait,
Đ a Hivatal belső szervezetíegységeinek vezetoit,
g) M otv-ben meghataľozott véleményezésijog korébe tartoző napirendi pontok-

hoz az onkormányzat kĺinywizsgálój át,
h) u Önkoľmanyzat á|tz| a|apított gazdasági taľsaságok és intézmények vezetőit,

a gazďasági tĺĺľsaságokat érintő napirendi pontokhoz a gazdasági taľsaságok fe-
lĹigyelőbízottságainakelnĺikeit,könywizsgá|őit,

Đ a keľületi Rendőrkapitanyságvezetőjét,
j) a Jőzsefvźrosi Ttĺzőrség parancsnokát,
k) azÁNľsz kerületi vezetőjét,
D akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja.

(2) A meghívottak közĹil tanácskozási jog illeti meg:
a) a jegyzót, az aljegyzoket,
b) keľĹileti e gyéni v éůasztőkenil eti or szággyulés i képvi s e l őket,
c) a helyi kisebbségi tinkormrĺnyzatok elnĺikeit,
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d) a kerületi Renđőrkapitanyság vezetőjét,
e) a Józsefrárosi Tűzőrség parancsnokát,
f) az ANTS Z kęruleti v ezetójét.,,

4. $ A Rendelet 16. $ (5) bekezdés helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,, (5) A zárt tilésen az ow. 12. $ (5) bekezdésben meghatározott személyek vesznek
Íészt.,,

5. $ A Renđelet 45. $ (4) bekezdés 1. d) pontja helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

[1. dontJ
,,d) a kĺitelezettségeitmegszegó képviselő megállapított tiszteletdíjának csĺikkentéséről
és időtartamáÍőI,,,

6. $ A Rendelet 46. $ (5) bekezdćs a) pontja helyébe a következő ręndelkezés lép:

,,a) megválasztásátkcjvetően kdteles esküt tenni a TestĹilet előtt.''

7. $ A Renđelet 46. $ (7) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés Iép:

,,(7) Apolgármester felfüggesztheti abizottság döntésének a végrehajtasát az otv.25.
$ (2) bekezdése alapjĺĺn.''

8. $ A Rendelet 50. $ (5) bekezdés d) pontja hetyébe a kö'vetkező ľendelkezés lép:

,,d) dönt a testvérvaľosi, paľtnerváľosi kapcsolattaľtással összefüggő cinkormanyzati de|egáciő
ktilfrldi utaztsźttő|, tagjairól és a napidíjról.''

9. $ A Rendelet 53. $ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A Testtilet a jegyzó javaslataľa _ a jegyzőre vonatkozó szabáIyok szerint _ aljegyzőket
nevez ki a jegyző helyettesítéséľe a jegyzó rĺltal meghaÍźtrozott feladatok ellátasára. Az a|-
jegyzőkkinevezésehatÁĺozat|arlĺdőresző|.,'

10. $ A Rendelet a következő 56lA, $-sal egészĹilki:

,,56lA. $ A kettőszźzezer forint alatti támogatasi összeg esetén az á|Iamhźztartásról szóló
|992. évi )oo(Vn. tĺiľvény l5lA. $ (1) bekezdésében meghatározott adatokat nem kell köz-
zéterni.

l 1. $ A Renđelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjanak e) ďpontj a ,,anapiđíjárő|.', szöveggel egésziil ki.

12. $ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

l3. $ Ez a rendelet20|1. július 1 1. napjan |éphatá|yba.

14. $ Hatźůyát veszti a Rendelet 8. $ (4) bekezdés b) pontja.
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14. $ HatáIyátveszti a Rendelet 8. $ (4) bekezdés b) pontja.

Budapest, 201|.július ....

dr. Mészaľ Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|j egy ző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

ttc



Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefu á ľos i O nkoľmá ny zat

t9ĺ2009. (v.06.) ök. számú rendelete.
a Képviselő-testület és Szervei Szeruezeti és

Mű köd és i Szab á|y zatár ő|

2. $ (1) Az onkormźnyzat rendeleteit a megalko.
trását követó 8 napon belül a helyben szokásos
módon kell kihirdetni.

12. $ (1) A testtileti tilést a polgáľmesteľ, távollé-
te esetén az á|tala megbizott alpolgármester, e
tisztségek egyidejű betoltetlensége esetén a
korelnök jóvźthagyását követően az a|źlbbiak
szerint kell ĺjsszehívni.

l3. $ (1) A Testiilet ülésére meg kell hívni:
- a képviselőket,
. ajegyzőt, a|jegyzot,
- a kerületi egyéni választókertileti országgyiíIési

képviselőket,
- a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
- abizottsźryok nem képviselő tagjait,
- a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
- az ow..ben meghatáľozott véleményezési jog

kĺirébe tartoző napirendi pontokhoz az on-
kor mtny zat k<inyvv izs g źL|őjźLt'

- az onkoľmźnyzĺt által alapított gazdaságitársa-
ságok és intézmények vezetőit, a gazdasági
táľsaságokat érintő napirendi pontokhoz a
gazdasági társaságok feltigyelő bizottságának
elnökeit, könyvvizs gálóit,

- akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak
tarÍja'

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi
Onkormányzat Képviselő-testiiIetének

....12011. (. . . . . ..) tinkormányzati ľendelete
a Képviselő-testĺilet és Szeruei Szervezeti és

Műktidési Szab á.Jyzatárő| sző|ő

t9ĺ2009. (v.06.) önkoľmányzati rendelete mó.
dosításáról

A Rendelet 2.$ (1) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:

,, (I) Az onkormányzat rendeleteit a megalkotá-
sát követo 8 napon belül a Hivatal okmányiroda
és Ügyfelszolgálati Ügyosaályán elhelyezett
hirdetőtáblan tĺjrténő kiftiggesztéssel kell kihir-
detni."

A Rendelet 12' $ (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,, (1) A testĺileti ülést a polgármester, távolléte
esetén az źt|ta|a megbízott alpolgármester, e tiszt.
ségek egyidejiĺ betöltetlensége esetén a korelnök
hívja össze.''

A Rendelet 13. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) A Testület ülésére meg kell hívni:
m) a képviselőket,
n) a jegyzőt, az a|jegyzőket,
o) kerületi egyéni választókerü|eti

or szággyu|és i képviselőket,
p) a helyi kisebbségi önkormányzat-

ok elnökeit,
q) a bizottságok nem képviselő tag-

jait,
r) a Hivatal belső szervezeti egysé-

geinek vezetőit,
s) az ow-ben meghatźrozott véle-

ményezési jog körébe tartoző na.
pirendi pontokhoz az Onkor-
mźtny zat könyw i zs g źL|őj źrt,

Đ az onkormźnyzat által alapítoĺ
gazdasági társaságok és intézmé-
nyek vezetőit, a gazdasági társa-
ságokat érintő napirendi pontok-
hoz a gazdasági tarsaságok felti-

lő bizottságainak elnökeit,
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(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti
meg:
- ajegyzőt, aljegyzót,
- a keriileti egyéni váIasztókerületi oľszaggyÍĺlési
képviselőket,
- a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit.

16. $ (5) A ztLrt ülésen a képviselők, a helyi kĹ
sebbségi önkormányzat elnökei, a jegyző és az
a|jegyzó, továbbá az érintett és a szakértő vesz
részt'

45. $ (4) A Varosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bi-
zottság feladat- és hatĺísköľe ktilönösen:

l. drint
d) a képviselő hiźnyzásźnak igazo-

|ása" a tiszteletdíj kifizetésének
felfiiggesztése' megvonása, illet-
ve lijbóli folyósítása érintő
ügyekben.

46. $ (5) A bizottság nem képviselő tagja

a) meg:lźůasnásttt követően köteles esküt tenni a
Testiilet e|ott. Az eskii letételéig nem gyakorol-
hatja jogait;

46. $ (7) A polgármester 7 napon beliil felfiig-
gesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha
az e||entétes a Testtilet határozatźxal, vagy séľti
az onkormrányzat érdekeit. A felfiiggesztett dön-
tésről a Testtĺlet a következő ülésén hatźroz,

50. $ (5) A polgármester egyéb feladatai:

d) dönt a testvérvárosi, partnervárosi kapcsolat-
tartással összefüggő külftlldre utazó

könyvvizsgálóit,
u) a kertileti Rendőrkapitányság ve-

zetőjét,
v) a Józsefuarosi Tűzőrség parancs.

nokát,
w) azÁNľsz kerĺileti vezetőjét,
x) akiknek jelenlétét a polgármester

indokoltnak tartja.

(2) A meghívottak közül tanácskoási jog illeti
meg:
a) ajegyzót, az a|jegyzőket,
b) keľületi egyéni választókerületi orszaggyűtési
képviselőket,
c) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
d) a kertileti Rendőrkapitányság v ezetőjét,
e) a Józsefuaľosi Tűzőrség parancsnokát,
f) az ANTSZ kertileti vezetőjét.,,

A Rendelet 16. $ (5) bekezdés helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,, (5) A záľt ülésen azow. 12. s (5) bekezdésben
me ghatźtr ozott személyek veszrek r észt.,,

A Rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. d) pontja helyé.
be a következő rendelkezéslép:

II. döntJ

,,d) a kötelezettségeit megszegó képviselő megál-
lapított tiszteletdíjanak csökkentéséről és idótar-
tamaról.''

A Rendelet 46. $ (5) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,a) megválasztźBźLt követően köteles esküt tenni a
Testiilet elĺítt.''

A Rendelet 46. s (7) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,,(7) A polgármester felfiiggesztheti a bizottság
döntésének a végrehajtlását az ow.25. $ (2) be-

kezdése 6.|apjźn',,

A Rendęlet 50. $ (5) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
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tartassal összefiiggő ktilftildre utazó önkormrány-
r-ati de|egáciő |étszárnáról és tagiairól.

53. $ (5) A Testtilet a jegyzó javas|atźra_ a jegy-
zőre vonatkoző szabźůyok szerint _ a|jegyzőt
nevez ki a jegyzó helyettesítésére, a jegyző á|ta|
meghatrírozott fcladatok ellrítlísĺíra. 1ĺz u|jegyző
kinevezese hatźr ozatlan időre szol'

45. $ (4) A Városgazdálkodrási és Pénzügyi
zottsźry feladat- és haLásköre ktilönösen:

l. dönt
e) a testvérvĺĺrosi, paľtneľvárosi

kapcsolattartássaI összefiiggés-
ben a polgármester kiilťoldi uta.
zásźről.,

8.s(4)Aképviselő

b) az eskü letételéig nem ryakorolhatjajogait.

,,d) dönt a testvérvárosi, partnerváľosi kapcsolat-
tartríssal összefi.iggő önkormányzati delegáció
külÍöldi utaz,źsáról', tagjairól és a napidíjról.''

A Rendelet 53. $ (5) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,,(5) 
^ 

Tostiilot a jegyzo javaslatáľa _ a jegyzőre
vonatkozó szabályok szerint _ a|jegyzőket nevez
ki a jegyző helyettesítésére a jegyző által megha-
tźrozstt feladatok ellátasáľa. Az a|jegyzł5k kine-
vezése hatátt ozat|an időre szól.''

A Rendelet a következő 56/A. $-sal egészül ki:

,,56/A' $ A kettőszćuezer forint alatti támogatási
cisszeg esetén az źů|amhźztartrásról szőIő 199f,
évi XXXVIII. t<irvény 15/A. $ (1) bekezdésében
meghatározott adatokat nem kell kozzétenni'

Bi- |A Rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának e)

alpontja ,,a napidíjáról.,' szöveggel egészüI ki.

Hatályát veszti a Rendelet 8. $ (4) bekezdés b)
pontja.
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