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37/1998. (XI. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló -  3/1998.(II.3.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 42/1997. (XII. 23.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 6/1997. (III. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

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

rendelettel módosított - 25/1995. (VIII.  31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület létszáma és összetétele 

4. § A Képviselő-testület tagjainak száma 31 fő. 
18 képviselő egyéni választókerületből, 12 képviselő kompenzációs listáról került a 

Képviselő-testületbe. 
A közvetlenül megválasztott polgármester a Képviselő-testület tagja. (A képviselők 

névjegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 
2. § A rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Határozatképesség 

11. § (1) a Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint 
fele, 16 fő jelen van. 

3. § A rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

27. § (1) ... 
f) A Polgármesteri Hivatal kinevezett irodavezetői. 
4. § A rendelet 36. § (2) bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul: 

Határozathozatal 

36. § (2) ... Minősített többséghez a megválasztott képviselők több, mint a felének a 
szavazata, azaz legalább 16 igen szavazat szükséges. 

5. § A rendelet 42. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Önkormányzati rendelet megtárgyalása 

42. § (3) bekezdés utolsó mondata törlésre kerül. 
6. § A rendelet 49. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az állandó és ideiglenes bizottságok 

49. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai: 
 - Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság (EKB - 9 fő) 



 - Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (PKB - 9 fő) 
 - Lakásügyi Bizottság (LÜB - 9 fő) 
 - Ifjúsági és Sport Bizottság (ISB - 9 fő) 
 - Oktatási és Közművelődési Bizottság (OKB - 9 fő) 
 - Szociális Bizottság (SZB - 9 fő) 
 - Településfejlesztési Bizottság (TFB - 9 fő) 
 - Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság (TÜK - 9 fő) 
 - Tulajdonosi Bizottság (TUL - 9 fő) 
(2) A Szociális Bizottságnak két választott alelnöke van, akiket a Képviselő-testület az 

önkormányzati képviselők közül választ meg. 
7. § A rendelet 78. § (1) bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

Költségvetési koncepció 

78. § (1) ... A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a polgármester, a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott határidőig benyújtja a Képviselő-testületnek. 

8. § A rendelet 60/A §-a - 60/C § az alábbiak szerint módosul: 

Tanácsnokok 

60/A § Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása a megfelelő munkamegosztás 
kialakítása érdekében a Képviselő-testület 

a) Kisebbségi és emberjogi, 
b) Budapesti küldött, 
c) Pályázati és kormányzati koordinációs,  
és meghatározott feladatokra szükség szerint tanácsnokokat választ. 

60/B § 
Budapesti képviselői tanácsnok feladatköre 
Budapesti képviselői tanácsnok jogai 
(változatlan szöveggel, melyet a 60/C § tartalmazott) 

60/C § 
A Pályázati és kormányzati koordinációs tanácsnok feladatköre:  
- Az önkormányzati tevékenység fejlesztésével, bővítésével, a kiemelt fejlesztésekkel 

összefüggő központi és egyéb finanszírozási források felkutatása, a szükséges előkészítő 
munkák, egyeztetések lebonyolítása. 

- Javaslatot tesz a feladattal összefüggő hivatali, bizottsági és testületi munka 
koordinálására.  

- A feladattal összefüggő kérdésekben a Polgármesterrel történő egyeztetés alapján a 
Képviselő-testület képviselete a tárgyalásokon, rendezvényeken, munkamegbeszéléseken. 



- Beszámolás a Képviselő-testületnek, az illetékes bizottságoknak a tevékenységi körrel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.  

A Pályázati és kormányzati koordinációs  tanácsnok jogai: 
- A hatáskörbe tartozó kérdésben intézkedést kezdeményezhet a Polgármester felé, amelybe 

15 napon belül érdemi választ kell kapnia.  
-  Az általa szükségesnek tartott ügyeket bizottságok elé utalhatja megtárgyalásra, 

véleményezésre, illetve a bizottság hatáskörének megfelelő döntés meghozatala céljából. 
9. § A rendelet 62. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Közmeghallgatás 

62. §  (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett helyszínen, 
időpontban és témában közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 60/B § hatályát veszti. 
(3) A jelen módosítással nem érintett szövegrészekben a Testületi és Ügyrendi Bizottság 

helyett mindenhol Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottságot, a Költségvetési Bizottság 
és a Pénzügyi Bizottság helyett minden esetben Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot kell 
érteni. 

I N D O K O L Á S 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az 1998. évi önkormányzati képviselők, polgármesterek és kisebbségi önkormányzatok 
választásakor a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által megadott lakosságszám 
alapján kellett meghatározni Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
közigazgatási területén megválasztható egyéni képviselők létszámát. Ezzel összhangban 
került meghatározásra a listán elnyerhető mandátumok száma is. 

A bizottsági struktúrában változtatás szükséges, amelyet tükröz a módosításban szereplő 
szabályozás. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A képviselők létszámának változását tartalmazza ez a szabályozás, míg a rendelet 
mellékleteként az új Képviselő-testület névsora került feltüntetésre. 

2., 4. §-hoz: Szükséges meghatározni a határozathozatal érvényességénél nélkülözhetetlen 
minősített többséget. 

3. §-hoz: Az előterjesztések megfelelő részletességgel történő összeállítása és a mellékletek 
csatolása alapvető igénye a képviselőknek a megalapozott döntések meghozatalánál. Ahhoz, 
hogy a képviselők teljes mértékben tájékoztatást kapjanak még a testületi ülésen is feltett 
kérdéseikre, szükséges, hogy az előterjesztést elkészítő szakmai iroda kinevezett vezető 
köztisztviselője előterjesztési jogot kapjon és a szakmai kérdésekben önálló előterjesztőként 
szerepelhessen. 

Ezt a már korábban megfogalmazott igényt tartalmazza a módosítás. 



5. §-hoz: Az önkormányzati rendelet megtárgyalásakor az SZMSZ szabályozásának 
megfelelően a tervezetet a téma szerint illetékes bizottságoknak tárgyalnia kell, illetőleg a 
felügyeletet gyakorló tanácsnoknak véleményeznie szükséges. 

Fentieken túlmenően nem célszerű fenntartani azt, hogy egy külön bizottság még a szakmai 
véleményeken felül formailag tárgyalja meg a rendelet-tervezeteket. 

6. §-hoz: Az újonnan kialakított bizottsági struktúrát tartalmazza ez a rendelkezés, 
megjelölve az adott bizottság létszámát. 

7. §-hoz: Az eredeti rendeletben meghatározott határidőt nem célszerű határnapban 
megfogalmazni, mert magasabb rendű jogszabály módosítás évente szabályozza a 
költségvetési koncepció benyújtásának határidejét. 

8. §-hoz: Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása, a megfelelő munkamegosztás 
kialakítása, az önkormányzat számára kiemelten fontos tevékenység megteremtése 
szükségessé teszi a rendeletben felsorolt tanácsnoki funkciók megtartását, illetve létrehozását. 

9. §-hoz: A szabályozás összhangban van az Ötv. vonatkozó rendelkezéseivel. 
10. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, illetőleg az újonnan kialakított 

bizottsági nevek módosítását vezeti át a szövegen, azokon a helyeken, ahol korábban 
nevesített bizottságok szerepeltek. 

B u d a p e s t ,  1998. november 12. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 


