
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

45/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 
40/1998.(XII.8.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 37/1998. (II. .3.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 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 2. § (5) bekezdése utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
Az átruházott hatásköröket külön rendelet tartalmazza. 
(Az SZMSZ mellékleteinek sorszáma a fenti módosításnak megfelelően eggyel csökken.) 

2. § 
A rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:  
c) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kiemelkedő szakmai teljesítményért 

„Művelődésért”, valamint „Gondoskodás az emberért” kitüntetést adományozhat. A kitüntetés 
adományozásának feltételeit külön rendelet szabályozza. 

3. § A rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Képviselő-testület a testületi ülések ügyrendi előkészítésére és felügyeletére 

Háztanácsot működtet.  
(2) A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság képviselő tagjaiból és a 

tisztségviselőkből álló Háztanács az ülés előtt egy órával ülésezik, és egyezteti a napirend-
tervezetet. 

4. § A rendelet 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) A Képviselő-testület ülésein titkos szavazás esetén a Háztanács frakciónként egy-egy 

delegáltja látja el a szavazatszedő és -számláló bizottság feladatait. 
(SZMSZ-ben Házbizottság helyett mindenütt Háztanács írandó.) 
5. § A rendelet 22. § (5) bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul:  
Az igénybenyújtásra a (3) bekezdésben leírtak vonatkoznak. 
6. § A rendelet 46. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:  
(1) Az állampolgárok - a zárt ülés kivételével - ügyfélfogadási időben betekinthetnek a 

Képviselő-testület és bizottságai üléseinek jegyzőkönyveibe, azok mellékleteibe, valamint 
meghallgathatják az ülésekről készült hangfelvételt, a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt 
irodájában, illetve a Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Irodán. 

A 46. § (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül. 
7. § A rendelet 50. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A bizottságok feladatkörüket minősített többséggel elfogadott feladatköri leírásban 

rögzítik, a Képviselő-testület jóváhagyásával. 



8. § A rendelet 52. § (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: 
A bejelentést személyesen vagy telefonon az illetékes iroda bizottsági referensénél, a 

jegyzőkönyvvezetőnél vagy a bizottság elnökénél kell meg- tenni. 
9. § A rendelet 55. § az alábbi mondattal egészül ki: 
A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottságot érintő hatásköri vagy feladatköri ütközés 

esetén a Képviselő-testület dönt. 
10. § A rendelet 60/A §-a az alábbiak szerint módosul: 

Tanácsnokok 

60/A.  § (1) Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása, a megfelelő 
munkamegosztás kialakítása érdekében a Képviselő-testület  

a) Kisebbségi és emberjogi, 
b) Budapesti küldött, 
c) Pályázati, turisztikai és kormányzati koordinációs 
d) Ifjúsági, sport és rendezvény koordinációs tanácsnokot választ. 
(2) A rendelet új 60/E §-sal egészül ki. 

60/E.  § 

Ifjúsági, sport és rendezvény koordinációs tanácsnok 

Feladata: - Az önkormányzati sport és ifjúságpolitikai tevékenység fejlesztésével 
kapcsolatos projektek megvalósítása, egyes kiemelt önkormányzati rendezvények 
szervezésének koordinálása, a szükséges előkészítő munkák, egyeztetések lebonyolítása. 

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

- A feladatkörével összefüggő kérdésekben - a polgármesterrel egyeztetve - képviseli az 
önkormányzatot az üzleti tárgyalásokon, rendezvényeken, munkamegbeszéléseken. 

- A tevékenységi körével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról beszámol a Képviselő-
testületnek, az illetékes bizottságoknak. 

Jogai: - A hatáskörébe tartozó kérdésekben intézkedésre tehet javaslatot a polgármesternek, 
amelyre 15 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

- Amennyiben szükségesnek tartja, az adott ügyeket bizottságok elé utalhatja 
megtárgyalásra, véleményezésre illetve a bizottság hatáskörének megfelelő döntés 
meghozatala céljából. 

11. §  Az SZMSZ 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
  1. Ábrányi Béla 
  2. Árpa János 
  3. Balogh Imre 
  4. Balog Józsefné 
  5. Dr. Berkes Péter 
  6. Bodnár János 
  7. Csabafi Róbert 
  8. Erdélyi László 



  9. Fábián Rudolf 
10. Dr. Feitl István 
11. Fekete György 
12. Frik László 
13. Fris Ferenc 
14. Hámori Tibor 
15. Hodruszky Csaba 
16. Hunyadi István 
17. Juhász Károly 
18. Dr. Jutasi Ernő 
19. Máté Zsuzsanna 
20. Menczer Gusztáv 
21. Dr. Mester László 
22. Novák Károly 
23. Dr. Regős János 
24. Sándor László 
25. Sonnewend László 
26. Szabó Zoltán Tibor 
27. Takács Tamás 
28. Dr. Tarrósy István 
29. Vada Gábor 
30. Zurányi Ernő 
31. Wenczel Ottó 

12. § (1) Jelen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései a továbbiakban is hatályosak. 

B u d a p e s t ,  1998. december 17. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: A tényleges szabályozásnak megfelelően rögzíti az átruházott hatáskörök 
„jegyzékének” helyét. 

2. §-hoz: Kiegészítés a kitüntetési rendelet szerint. 
4. §-hoz: A javaslat az elnevezés megváltoztatásával kiküszöböli azt a látszatot, mintha a 

Házbizottság a Képviselő-testület bizottsága lenne. Az összetételben javasolt változás a TÜK 
jelenlegi képviselői arányai miatt válik szükségessé, ugyanakkor a szavazatszámláló és 
szavazatszedő bizottságban a paritásos elvet tartja fenn. 

5. §-hoz: Technikai pontosítást tartalmaz ez a szakasz. 
6. §-hoz: A szabályozásnak a szövegismétlődés megszüntetése a célja. 
9. §-hoz: A jelenlegi szabályozás ezzel az eshetőséggel nem számolt. 
10. §-hoz: A Képviselő-testület 1664/1998. (XII. 03.) sz. határozatával ifjúsági, sport és 

rendezvény koordinációs tanácsnokot választott, meghatározva feladatait és jogait. 
12. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

B u d a p e s t ,  1998. december 17. 



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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 


