
8/1996.(IV.25.) sz. rendelet  
a többször módosított a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

25/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról 
A helyi önkormányzatokról szóló – 1994. évi LXVIII. törvénnyel módosított – 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működésének részletes 
szabályait a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) állapítja meg. 
1. §  A 2. § (5) bekezdésének utolsó mondata az alábbi  szerint változik: 
„ Az átruházott feladat- és hatáskörök jegyzékét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza” 
2. §  Az 5.§ (3) bekezdésébe az alábbi pont kerül: 
 d/ a helyi kisebbségi önkormányzatoktól; 
 Az eredeti d/ pont e/ pontra, az eredeti e/ pont f/ pontra változik. 
3. §  (1) A 8.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
 c/ kisebbségi szószóló rész törlendő, helyette: c/ a kisebbségi önkormányzatok elnökeit; 
 i/ akiket a polgármester, állandó bizottság vagy képviselőcsoport indokoltnak tart. (A 
képviselő-testület ülésére meghívandó önszerveződő közösségek jegyzékét a 15. sz. melléklet 
tartalmazza.) 
 (2) A 8. § új (4) bekezdéssel bővül: 
(4) Egyes napirendekhez a meghívottak konkrét körét – az állandó bizottságok és a 
képviselőcsoportok álláspontja alapján – a képviselő-testület ülése esetén a polgármester, bizottsági 
ülés esetén a bizottsági elnök állapítja meg. 
 (3) A 8. § új (5) bekezdéssel bővül: 
(5) A meghívásról a képviselő-testület ülése esetén a polgármester, bizottsági ülés esetén a bizottsági 
elnök gondoskodik. A meghívóban a polgármester, illetve a bizottsági elnök tájékoztatást kér arról, 
hogy az érintett önszerveződő közösség kíván-e tanácskozási jogával élni. 
4. § (1) A 13. § (3) bekezdésének g) pontja az alábbiak szerint változik: 
„g) bejelentések”. 
  (2) A 13. §. (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
„ (6) Egyes bejelentések időpontjának meghatározásáról a Házbizottság véleményének ismeretében a 
képviselő-testület dönt” 
5. §  A 20. § (1) bekezdés az alábbi mondatokkal egészül ki: 
„ A Polgármesteri Hivatal munkatársainak, szakértőknek válaszadásra, hozzászólásra az előterjesztő 
kérésére az elnök ad szót.” 
6. § (1) A 22. § az alábbi bekezdésekkel bővül: 
(1) Napirend előtt a polgármester beszámolhat a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakban történt 
fontosabb eseményekről. 
(2) A polgármester beszámolójához a frakcióvezetők öt perces időkeretben hozzászólhatnak. 
 (2) A 22.§ (2) bekezdése az alábbiakkal módosul illetve egészül ki: 
(4) A felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. Bármely képviselő egy alkalommal kérdést tehet fel a 
felszólalóhoz, illetve a felszólaláshoz megjegyzést tehet. A kérdésekre illetve a megjegyzésekre adott 
válasz 3 percnél nem lehet hosszabb. 
 (3) A 22.§ kiegészül a következő bekezdéssel: 
(6) A napirend előtti felszólalásokra fordított idő nem haladhatja meg az egy órát. 
7. §. (1) 23.§ (1) bekezdése a következőképp változik: 
Minden képviselő kétszer tehet fel kérdéseket legfeljebb 3-3 percben, kivéve a rendeletek részletes 
vitáját. A válaszadás időtartama nem haladhatják meg a 10 percet. Ezt követően a képviselők 1-1 
percben újabb kérdéseket tehetnek fel. 
 (2) 23.§ (2) bekezdés két utolsó pontja a következőképp változik: 
d./ A módosító indítványok beterjesztésénél bármely képviselő kérdést tehet fel a beterjesztőhöz az 
indítvány tartalmával kapcsolatban. A beterjesztő a kérdésre annak elhangzása után válaszol. A 
válasz időtartama maximum 1 perc, a válaszé öt perc lehet. 
e./ A határozathozatalkor a képviselőcsoport vezetőjét kivéve hozzászólásnak nincs helye. A 
képviselőcsoport vezetője a határozathozatal előtt legfeljebb 1 percben bármikor hozzászólhat. 
 (3) A 23. § a következő bekezdéssel egészül ki: 
(3) Nem képviselő-testületi tagok felszólalásának rendje: 
a/ A napirendhez kapcsolódóan nem képviselő-testületi tag  



(érdekképviseleti szerv, az ellenérdekelt fél képviselője) felszólalási igényét az előterjesztő az 
előterjesztésben, a tisztségviselők, a képviselőcsoportok, bizottságok és a jegyző a testületi ülést 
megelőző egy órával a Házbizottság elnökének jelezhetik. 
b/ A felszólalási igényt írásban kell jelezni, amelynek tartalmazni kell a felszólaló nevét és a felszólalás 
indokát. 
c/ A nem képviselő-testületi tag felszólalási jogáról a Házbizottság javaslata alapján az adott napirend 
levezető elnöke dönt, az időkorlát egyidejű meghatározásával.  
d/ Nem képviselő-testületi tag a napirend tárgyalása folyamán egyszer, legfeljebb tíz percben szólhat 
hozzá. További hozzászólásra csak akkor van mód, ha kérdést intéztek hozzá, ez esetben további egy 
alkalommal legfeljebb 5 percig. 
e/ Amennyiben az előterjesztő, tisztségviselő, képviselőcsoport, bizottság vagy a jegyző tanácskozási 
jogot kíván kérni nem képviselő-testületi tagnak, úgy az a b/ pontban foglaltakkal egyezően tehető 
meg. 
f/ Tanácskozási jog megadásáról a Házbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.  
g/ A tanácskozási jogot kapott nem képviselő-testületi tagra az adott napirend tárgyalása során a 
képviselőkre vonatkozó ügyrendi szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
8. §  27.§ (2) az alábbiak szerint módosul: 
A rendelettervezet és ennek módosító javaslatai, továbbá az önálló indítvány csak írásbeli lehet. 
9. §  A 29. § után a rendelet az alábbi új szakasszal bővül: 
Rendkívüli eljárás 
30. § (1) A polgármester önkormányzati érdekből, illetve a jogszabályi előírások betartása 
érdekében kezdeményezheti valamely napirendi pont rendkívüli eljárás keretében történő 
megtárgyalását. Az erre vonatkozó kezdeményezést fel kell tüntetni a testületi ülésre szóló 
meghívóban az adott napirendnél. 
 (2) A rendkívüli eljárás keretében történő tárgyalás feltétele, hogy a napirendet előzetesen 
tárgyaló bizottság (bizottságok) támogassák az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok 
elfogadását. 
 (3) A napirend rendkívüli eljárás keretében történő tárgyalásáról a képviselő-testület a 
napirendekről szóló szavazáskor – minősített többséggel – vita nélkül dönt. 
 (4) A napirend tárgyalása során a képviselők, illetve a képviselőcsoportok egy alkalommal 
kérdést tehetnek fel. 
 (Az ezt követő szakaszszámok értelemszerűen változnak meg.) 
10. §  A 30.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 (1) A képviselő-testület ülésén önálló napirend keretében a képviselő, a kisebbségi 
önkormányzat elnöke és a képviselőcsoport kérdést tehet fel a tisztségviselőknek, tanácsnoknak, a 
bizottság elnökeinek, amelyre legkésőbb a következő ülésen szóban érdemi választ kell adni. 
11. §  A 31.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A képviselő-testület ülésén külön napirend keretében az önkormányzattal összefüggő kérdésben 
bejelentést tehet bármely önkormányzati képviselő, a jegyző, a kisebbségi önkormányzat elnöke és a 
kerületben megválasztott országgyűlési képviselő, és akinek erre a képviselő-testület lehetőséget 
biztosít. 
A 31. § (2) bekezdése  az alábbiakkal egészül ki: 
A bejelentés történhet írásban és szóban. A szóban elhangzó bejelentés időtartama legfeljebb 5 perc 
lehet. A bejelentést követően kérdésnek vitának nincs helye. A polgármester és a frakcióvezetők a 
bejelentéshez 1 percben reflexiót fűzhetnek. 
12. § (1) 41.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
 (2) Rendeleti javaslathoz módosító indítványt csak írásban lehet előterjeszteni. A módosító 
indítványt a képviselő-testület ülésének megkezdéséig a polgármesterhez, az ülés során az 
általános vita lezárulásáig az elnökhöz kell eljuttatni. Ezt követően módosító indítvány benyújtására 
nincs lehetőség. 
 (2) A 41.§ új (6) bekezdéssel bővül: 
 (6) Módosító indítványt az általános vita lezárulásáig, egyszerű vita esetén a "módosító 
indítványok beterjesztése" tárgyalási rész lezárultáig lehet beterjeszteni. A költségvetési rendelet 
vitájában a módosító indítványokat a részletes vita lezárulásáig kell leadni. A módosító 
indítványokat valamennyi képviselőnek írásban meg kell kapnia. 
 (3) A 41. § (7) bekezdés az alábbiak szerint változik: 
 (7) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító indítványát a 
határozathozatalig megváltoztathatja vagy visszavonhatja, a határozathozatal során – ügyrendi 
felszólalásban – visszavonhatja. 



13. §  42. § (2) bekezdése az alábbiak szerint alakul: 
„(2)  Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján kell kihírdetni. A helyi 
elektronikus és írott sajtóban való közzétételről a Képviselő-testület a rendelet elfogadásakor dönt.” 
A 42.§ (3) bekezdése törlésre kerül.  
14. § (1) A 48. § (2) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép: 
 (2) A képviselő-testület bármely kérdés megvizsgálására vizsgáló bizottságot küldhet ki, 
továbbá konkrét feladatokra, meghatározott időtartammal eseti bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes 
bizottságok létrehozására és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni. 
 (2) A 48. §  az alábbi (3), (4) és (5) szakasszal bővül: 
 (3) Az eseti bizottságok meghatalmazásának időtartamáról a képviselő-testület 
létrehozásukkor dönt.  
 (4) Az eseti bizottságok meghatalmazásának időtartama legfeljebb 1 évre szól. Szükség 
esetén ezt a képviselő-testület meghosszabbíthatja. 
 (5)  A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell: 
a/ a bizottság feladatát; 
b/ a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket; 
c/ a bizottság ténybeli megállapításait; 
d/ annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította; 
e/ a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és 
megállapításaira vonatkozóan; 
f/ – amennyiben ez a bizottság feladataihoz tartozott – javaslatot a szükséges intézkedésekre. 
15. §  A 60. §. új (6) bekezdéssel egészül ki: 
„ (6) A képviselőcsoportot a képviselőcsoport vezetője, illetve a képviselőcsoport által felhatalmazott 
személy képviseli, aki élhet mindazon jogokkal, melyet az SZMSZ a képviselőcsoport vezetőjének 
biztosít.” 
16. § (1) A 72.§ (1) bekezdés c/ pontja az alábbiak szerint módosul: 
c/ irányítja a képviselő-testület, a bizottságok és a kisebbségi önkormányzati testületek szervezési és 
ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat; 
 (2) A 72.§ (1) bekezdés e./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
e./ köteles jelezni a képviselő-testület, a bizottságok, a kisebbségi önkormányzatok és a 
tisztségviselők döntéseinél észlelt jogszabálysértést; 
 (3) A 72.§ (1) bekezdés h/ pontja az alábbiak szerint változik: 
h./ véleményt nyilvánít a polgármester, alpolgármester, a bizottsági elnökök és a kisebbségi 
önkormányzati elnökök kérésére jogértelmezési kérdésben; 
17. §  A XII. fejezet szövege a következő: 

XII. fejezet  AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA ÉS KÖLTSÉGVETÉSE 
Az önkormányzat vagyona 

74. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 
 (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól 
elkülönítve kell nyilvántartani. 
 (3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati vagyon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező 
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 
75. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen vagy korlátozottan 
forgalomképes. 
 (2) Forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más 
ingatlan és ingó vagyontárgy, amelyet törvény, vagy önkormányzati rendelet forgalomképtelennek 
nyilvánít. A helyi közutak és műtárgyak, a terek, parkok tulajdonjogát a fővárosi és kerületi 
önkormányzatok egymásra átruházhatják. 
 (3) Korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények, a középületek és a hozzájuk 
tartozó telkek, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott ingatlanok és ingók. A 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakról törvény vagy helyi önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 
76. § (1) A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 
 (2) A képviselő-testület meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését, 
megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását önkormányzati 
rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti. 



 (3) Az önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, továbbá a vállalkozásokban való 
részvétel, illetve a vállalkozások támogatása szabályait a képviselő-testület önkormányzati 
rendeletben állapítja meg. 
 (4) A törzsvagyonba nem tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, illetve 
használati jogának elidegenítéséhez, megterheléséhez, gazdasági társaságba viteléhez minősített 
többségű határozat szükséges. 
 (5) Az önkormányzati tulajdonú 1 millió Ft érték feletti ingók értékbecslés alapján történő 
értékesítéséhez, használati jogának átadásához, gazdasági társaságba viteléhez minősített többségű 
határozat szükséges. 

Költségvetési koncepció 
77. § (1) A jegyző a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítéséhez kikéri az 
állandó bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok véleményét és azokat a koncepcióhoz csatolja. 
A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a 
képviselő-testületnek. 
 (2) A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja és 
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 
 (3) A költségvetési koncepció tartalma elsősorban: 
a/ a költségvetés kialakításának prioritásai; 
b/ nagyobb befektetések, fejlesztések, felújítások; 
c/ jelentősebb önkormányzati vagyontárgyak értékesítése, vállalkozásba vitele; 
d/ intézmények létrehozása, megszüntetése; 
e/  új feladatok és azok finanszírozási igénye; 
f/ korábban a főváros által ellátott feladatok átvállalása, kerületi feladatok átadása a fővárosnak; 
g/ csatlakozási szándék önkormányzati társuláshoz, vállalkozáshoz. 
h/ az önkormányzat által vállalt kötelezettségek   

Költségvetési rendelet 
78. § (1) A költségvetési rendelet tervezete az alábbi szerkezetben készül: 
a/ az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként; 
b/ a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; 
c/ a felújítási előirányzatok célonként; 
d/ a felhalmozási kiadások feladatonként; 
e/ az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 
 1. az általános, és 
 2. a céltartalék; 
f/ a többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban; 
g/ a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – 
mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a rendelet mellékletében be kell mutatni; 
h/ elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése. 
 (2) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a költségvetési szervek vezetőivel 
egyezteti azt, melynek eredményét írásban rögzíti. 
 (3) A tervezetet a szakmai bizottságok megtárgyalják, ezt követően a Pénzügyi és a 
Költségvetési Bizottság véleményezi azt. A rendelet tervezetéhez csatolni kell a könyvvizsgáló írásos 
jelentését. 
 (4) A rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a költségvetési 
törvény kihirdetését követő 30 napon belül. Ettől eltérő határidőt a tárgyévi költségvetési törvény 
állapíthat meg. 
 (5) A polgármester abban az esetben köteles pótköltségvetési rendeletet a képviselő-testület 
elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok az önkormányzat 
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 
 (6) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester jogosult a költségvetési rendelet 
előirányzatai között átcsoportosítást végrehajtani, egyes kiadási előirányzatok teljesítését 
felfüggeszteni. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról a polgármester köteles a 
képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni. 
79. § (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről augusztus 15-ig, 
háromnegyedéves helyzetéről a költségvetés koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-
testületet. 
 (2) A költségvetési beszámolót a Költségvetési és a Pénzügyi Bizottság véleményezése nélkül 
nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. 



 (3) A zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a költségverési évet követő 
három hónapon belül a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti azt. A képviselő-testület a 
zárszámadásról rendeletet alkot. 
80. § (1) Az önkormányzat az önkormányzati intézményeket támogatásban részesítheti. Nem 
vonhatja el, illetve a támogatás összegét nem csökkentheti az intézményeknek a kötelező térítési díjat 
meghaladó bevételei összegével. 
 (2) A képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – jogszabályban 
meghatározott módon – a képviselő-testület döntése szerint hajthatnak végre előirányzat-
átcsoportosítást, illetve előirányzat-módosítást. 
 (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-
változtatásról – a jegyző előterjesztésében – a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül, de 
legkésőbb december 31-éig tájékoztatja. A képviselő-testület a költségvetési rendeletben dönt arról, 
hogy a költségvetési rendeletet e bekezdésben foglaltak miatt milyen időközönként módosítja. 
(Az ezt követő szakaszszámok értelemszerűen változnak meg.) 
18. §  A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
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I N D O K O L Á S 

1. §-hoz Pontosítást tartalmaz. 
2. §-hoz A képviselő-testület programtervének elkészítéséhez a polgármesternek kötelező a 
helyi kisebbségi önkormányzatok véleményét kikérni. 
3. §-hoz Az Ötv. 102/E. §-ának megfelelően tanácskozási jogot biztosít a kisebbségi 
önkormányzatok elnökeinek. A szakasz további részei a társadalmi szervezetek meghívására 
vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
4. §-hoz 13.§ (3) Pontosítást tartalmaz, amely a 31. §-nak megfelelő terminiust használja. 
13.§ (6). Lehetőséget teremt indokolt esetben arra, hogy egyes bejelentésekre a testületi ülés 
meghatározott időpontjában is sor kerülhessen. 
5. §-hoz A testületi üléseken bevált gyarorlatot rögzíti.  
6. §-hoz Szabályozza a polgármester testületi ülés elején tartott beszámolóját, mint speciális 
napirend előtti felszólalást. A további módosítások lehetőséget teremtenek arra, hogy a napirend 
előtt elhangzott felszólaláshoz a képviselők, illetve a képviselőcsoportok megjegyzéseket tegyenek, 
ugyanakkor maximálja a napirend előtti felszólalásokra fordítható időkeretet. 
7. §-hoz (1) Időkeretet szab a kérdések és az azokra adható válaszokhoz, ugyanakkor 
lehetőséget biztosít a másodszori válaszok után újabb kérdések feltételére. 
   (2) Lehetőséget biztosít arra, hogy a vitának a "módosító indítványok beterjesztése" 
szakaszában (lásd ezt 21. § (1) bekezdés f/ pont) az indítványokkal kapcsolatban tisztázó kérdések 
és válaszok hangozzanak el szűk időkeretben. A határozathozatal során, az előtt ugyanakkor csak 
a képviselőcsoportok vezetőinek van lehetősége egy perces megjegyzéshez. 
   (3) Szabályozza a nem képviselő-testületi tagok felszólalására vonatkozó szabályokat, 
amelyeket eddig nem rögzített az SZMSZ. 
8. §-hoz  Az SZMSZ 41. § (2) bekezdése rögzíti, hogy rendelettervezethez csak írásban lehet 
módosító indítványokat beterjeszteni. Ezért itt ezt felesleges újra megismételni. 
9. §-hoz Új szakasz, amely konkrétan megjelölt esetekben és napirendeknél rövidített és 
egyszerűsített, un. rendkívüli eljárást tesz lehetővé minősített többséggel hozott döntéssel. A 
rendkívüli eljárás célja, hogy a részletesebb vitát nem igénylő kérdések tárgyalását rövidítse. 
10. §-hoz A módosítások jogot biztosítanak a kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, hogy 
kérdést intézzenek, illetve bejelentést tegyenek a képviselő-testület ülésein az SZMSZ-ben a 
képviselők számára biztosított keretek között. 
11. §-hoz 31. § (1). Vendégek számára megszólalási lehetőséget teremt és egyben 
szabályozza ennek kereteit. 
31. §. (2) Lehetőséget teremt félreérthető, sértő, pontosításra szoruló, hozzászólás-részletekkel 
kapcsolatban kiegészítő megjegyzések rövid megtételére a tisztségviselők, illetve a 
képviselőcsoportok képviselői számára. 



12. § -hoz (1)–(2) A javaslat a rendelettervezetekhez a módosító indítványok benyújtását 
szabályozza. Általános vita esetén – a költségvetés tervezetét kivéve – az általános vita lezárultáig 
ad lehetőséget a benyújtásra. Egyszerű vita esetén a vita lezárultáig. A javaslat előírja továbbá, 
hogy a módosító indítványokat valamennyi képviselőnek meg kell kapnia. 
(3) Lehetőséget teremt a javaslat a módosító indítványok pontosítására illetve a gyakorlatnak 
megfelelően rögzíti a visszavonási lehetőséget a határozat meghozataláig. 
13. § 42. §. (2). A Városképet mentesíteni kell valamennyi rendelet megjelentetésétől. 42. § (3) 
Ismétlése a (2) bekezdésnek, gépelési hiba miatt maradt a szövegben. 
14. §-hoz Az ideiglenes bizottságokra vonatkozó előírások pontosítása. A javaslat két típusú 
ideiglenes bizottságot különböztet meg. Esti bizottságot  fél vagy egy évre választ meg a képviselő-
testület, amelynek működési időtartamát egy alkalommal fél évvel meghosszabbíthatja. A vizsgáló 
bizottság tevékenységére időkorlátozás nincs, azt a képviselő-testület létrehozásakor szabhatja 
meg. A javaslat továbbá rögzíti, hogy az ideiglenes bizottságokra vonatkozó eljárások az állandó 
bizottságokkal megegyeznek. 
16. §-hoz A javaslat a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény megfelelő paragrafusai 
szerint pontosítja a jegyző feladatait a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában. 
17. §-hoz Az előterjesztés a XII. fejezet szövegjavaslatát tartalmazza az Ötv., az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 156/1995. (XII. 26.) Korm. számú 
rendelettel összhangban. 
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