
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

27/1995. (IX. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
25/1995.(VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati  rendelet módosításáról 

1. § A 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Rendkívüli ülést össze kell hívni a képviselők 1/4-ének, bármely állandó bizottságnak és 

képviselőcsoportnak, a helyi kisebbségi önkormányzatnak, a polgármesternek, a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnak1 - az Ötv. 98. § (2) bek. f) pontja szerinti 
- írásos indítványára, valamint népi kezdeményezésre. 

2. § A 8. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a polgármestert 

helyettesítő alpolgármester hívja össze. A polgármesteri s alpolgármesteri tisztségek egyidejű 
betöltetlensége valamint egyidejű és tartós akadályoztatás esetén a képviselő-testületet a 
Testületi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. 

3. § A 8. § (3) bekezdés utolsó pontja az alábbi: 
akiket a polgármester, állandó bizottság, vagy képviselőcsoport indokoltnak tart. (A 

képviselő-testület ülésére meghívandó önszerveződő közösségek jegyzékét a 15. sz. melléklet 
tartalmazza.) 

4. § A 45. § (1) bekezdés a következők szerint egészül ki: 
 (1) Az állampolgárok - a zárt ülés kivételével - ügyfélfogadási időben betekinthetnek a 

képviselő-testület és bizottságai jegyzőkönyveiben, azok mellékleteibe, valamint 
meghallgathatják az ülésekről készült hangfelvételeket. 

5. § A 66. § (2) bekezdése törlésre kerül, a (3) bekezdés számozása (2)-re változik. 

I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal2 az említett Ötv. rész 
szerint csak speciális esetben hívhatja össze a képviselő-testület ülését, a 25/1995. (VIII. 31.) 
sz. rendelet ezt általában is lehetővé teszi. 

2. §-hoz: Az Ötv. 31. §-a kifejezetten előírja, hogy az egyidejű betöltetlenség és 
akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjét az SZMSZ-nek szabályoznia kell. 

3. §-hoz: Az Ötv. 8. § (5) bekezdés második mondata szerinti szabályozás, melyet célszerű 
mellékletben rögzíteni. 

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal új elnevezése: 
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, valamint az ÁNTSZ új neve: ÁNTSZ XVIII-XIX. 
Kerületi Intézet 
2 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal új elnevezése: 
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, valamint az ÁNTSZ új neve: ÁNTSZ XVIII-XIX. 
Kerületi Intézet 
 



4. §-hoz: Az 1992. évi LXIII. törvény és az Alkotmánybíróság 19/1995. (III. 28.) sz. 
határozata nemcsak a képviselő-testületek, de azok bizottságai iratanyagába is biztosította az 
állampolgárok számára a betekintés jogát. A bizottsági ügyrendekből is törölni kell az erre 
vonatkozó korlátozásokat. 

5. §-hoz: A Közigazgatási Hivatal álláspontja alapján kerül törlésre a bekezdés. 
B u d a p e s t ,  1995. szeptember 21. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 


