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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottságok számára: 

x 

javasolja a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/  Smart City  Ideiglenes Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

2014.  november  06.  napjával hatályba lépett a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet, amelynek hatályba lépésével 
egyidejűleg a Képviselő-testület meghatározta bizottságainak számát, és megválasztotta azok tagjait. 

A  Képviselő-testület a  28/2016.  (XI.14.) önkormányzati rendeletében létrehozta a  Smart City 
Ideiglenes Bizottságot, melynek létszámát  6  főben állapította meg. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  58.  §  (2)  bekezdése szerint:  „A  képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a 
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. " 

A  hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján javasolom a  Smart City  Ideiglenes Bizottság 
létszámát  2018.  október 5-től  7  főre emelni és ezzel egyidejűleg  Pinter  Attila (független) képviselőt a 
Bizottság tagjává megválasztani. 
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H. A  beterjesztés indoka 

Az Mötv.  42.  §  2.  pontja értelmében a Képviselő-testület bizottságaival kapcsolatos döntéseit nem 
ruházhatja át, ezért a bizottsági tagok megválasztásáról kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A Smart City  Ideiglenes Bizottság hatékony, folyamatos működése érdekében a Képviselő-testület 
dönt a tagok létszámáról és megválasztásáról.  A  bizottsági tag választása többlet költségvetési 
fedezetet nem igényel, a döntés pénzügyi fedezete a  2018.  évi költségvetésben a  11101  címen 
biztosított. 

IV.  Jogszabályi környezet 

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.  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  es  - 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  58.  §  (2)  bekezdés rögzíti:  „A  képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a 
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti." 

Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a  Smart City  Ideiglenes Bizottság tagjává  2018  október  5  napjától Pintér Attilát (ftiggetlen) 
megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges 
nyilvántartásokon. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda, Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2018.  szeptember  24. 

dr. Sara otond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
neve  en é  egbízásából 

dr. Mészár  Erika 

yOE 

aljegyző 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2018.  (X. önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület 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  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ Rendelet)  35.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  bb)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A  Képviselő-testület állandó, ideiglenes bizottságai (egyiittesen: bizottság) és azok tagjainak száma: 
b)  ideiglenes bizottság és tagjainak száma:...] 

„bb)  a  Smart City  Ideiglenes Bizottság,  7  fő" 

2. §  (1)  Az SZMSZ Rendelet  3.  Függelékének  2.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ELNÖK: Dr. Ferencz Orsolya 

TAGOK: Vörös Tamás 
Simon  György 
Komássy Ákos 
Jakabfy Tamás 
Dudás Istvánné 
Pinter  Attila 

3. § Ez a rendelet  2018.  október  5.  napján lép hatályba. 

Budapest, 2018.  október 

Danada-Rimán Edina dr. Sara Botond 
jegyző polgármester 



a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti S Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XL06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

INDOKOLÁS 

I. §-hoz 

Az SZMSZ Rendeletben a Képviselő-testület a  Smart City  Ideiglenes Bizottság tagjainak számát 

határozza meg. 

2. §-hoz 

Az SZMSZ Rendelet  3.  függelékének  2.  pontjának módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018.  (X. ......) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1.§ A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 

 

(XI.06.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ Rendelet)  35.  §  (1) 
bekezdés  b)  pont bb) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

351 (1) A Képviselő-testület állandó, 
ideiglenes bizottságai (együttesen: bizottság) 

[A Képviselő-testület állandó, ideiglenes 
bizottságai (együttesen: bizottság) és azok 

és azok tagjainak száma: tagjainak száma: 
b)  ideiglenes bizottság és tagjainak száma: 19  ideiglenes bizottság és tagjainak száma:...] 

„bb)  a  Smart City  Ideiglenes Bizottság,  6  fő „bb)  a  Smart City  Ideiglenes Bizottság,  7  fő" 

 

1.  §  (2)  Az SZMSZ Rendelet  3. 

 

Függelékének  2.  pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[Smart City  Ideiglenes Bizottság tagjai.] [Smart City  Ideiglenes Bizottság tagjai:] 
„ELNÖK: Dr. Ferencz Orsolya „ELNÖK: Dr. Ferencz Orsolya 
TAGOK: Vörös Tamás TAGOK: Vörös Tamás 

Simon  György Simon  György 
Komássy Ákos Komássy Ákos 
Jakabfy Tamás Jakabfy Tamás 
Dudás Istvánné Dudás Istvánné 

 

Pintér Attila 



t 

Pintér Attila 

képviselő 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 

(XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására  c.  előterjesztés tárgyalása során a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  46.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja értelmében 

zárt ülés tartását 

kérem / nem 

Budapest, 2018.  szeptember  24. 
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