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37/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 1/2003.(I.28.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 44/2002. (X. 31.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 25/2001. (VII. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 15/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 5/2001. (II. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 
31/2000. (IX. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 27/2000. (VII. 4.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 18/2000.(V.2.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 3/2000. (II. 15.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  2/2000. (II. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 17/1999. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel, 8/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 3/1999. (II. 
16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 45/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 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 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított 25/1995. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet az (továbbiakban: alaprendelet) 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az alaprendelet 2. § (4) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 
(1) 2. § (4) A képviselő-testület döntése alapján Pestszentimrén - 2004. július 1. napjától  

településrészi önkormányzat (továbbiakban: részönkormányzat) működik. 
(2) A 2. § eredeti (4) bekezdésének a számozása (5) bekezdésre változik. 
(3) A 2. § eredeti (5) bekezdésének a számozása (6) bekezdésre változik és szövege az 

alábbiak szerint módosul: 
A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi 

önkormányzati testületre, valamint a részönkormányzatra ruházhatja át. 
2. § Az eredeti rendelet 3. § (3) bekezdése módosul az alábbiak szerint: 

c) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a kerület fejlődésének, jó hírnevének 
elősegítése érdekében végzett teljesítményért „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért 
Díj” kitüntetést adományozhat. A díj adományozásának feltételeit külön rendelet 
tartalmazza. 

d) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a kerület érdekében kifejtett értékes 
tevékenység elismerésére „Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél” kitüntetést 
alapított. A díj adományozásának feltételeit külön rendelet szabályozza. 

e) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kiemelkedő szakmai teljesítményért 
„Művelődésért”, „Gondoskodás az emberért”, „Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Sportérdemérem”, a „Kerület Tanítója”, a „Kerület Tanára”, a „Kerület óvónője”, a 
„Kerület Szociális Gondozója”, a „Kerületi Családokért és Gyermekekért”, ”Semmelweis 
Emléklap”, valamint „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetéseket adományozhat. A 
kitüntetések adományozásának feltételeit külön rendelet szabályozza. 
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3. § Az eredeti rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
g) a részönkormányzattól 

4. § Az eredeti rendelet 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester beszámolójához a frakcióvezetők és a településrészi önkormányzat 

elnöke öt perces időkeretben hozzászólhat. 
5. § Az eredeti rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

g) településrészi önkormányzat. 
6. § Az eredeti rendelet 27. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) Végrehajtásért felelősnek polgármestert, tanácsnokot, bizottsági elnököt és a 
településrészi önkormányzat elnökét lehet megnevezni. 

7. § Az eredeti rendelet 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Nem önálló indítványt a Képviselő-testület tagja, a bizottság, a képviselőcsoport, a 

településrészi önkormányzat és a jegyző nyújthat be. 
8. § Az eredeti rendelet 30. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A rendkívüli eljárás keretében történő tárgyalás feltétele, hogy a napirendet 
előzetesen tárgyaló szakmai bizottság (bizottságok), illetve illetékességi körében a 
településrészi önkormányzat tárgyalásra alkalmasnak találja (találják), vagy támogassa 
(támogassák) az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

9. § Az eredeti rendelet 31. § (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 bizottságok elnökeinek, a településrészi önkormányzat elnökének, 
amelyre legkésőbb a következő ülésen szóban érdemi választ kell adni. 

10. § Az eredeti rendelet 33. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A képviselő, a képviselőcsoportok a Képviselő-testület ülésén interpellációt 

intézhetnek a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottsági elnökhöz 
a bizottság munkájával kapcsolatban, a településrészi önkormányzat elnökéhez a 
településrészi önkormányzat munkájával kapcsolatban és a tanácsnokhoz tanácsnoki 
feladatkörével és tevékenységével kapcsolatban, amelyre érdemi választ kell adni. 

11. § Az eredeti rendelet 42. § (8) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
(8) Ha a képviselő a módosító indítványát megváltoztatja, akkor az elnök azt 

véleményezésre az illetékes bizottság(ok)nak, vagy illetékességi körében a településrészi 
önkormányzatnak kiadhatja. A kijelölt bizottság elnöke, vagy a településrészi 
önkormányzat elnöke javaslatára a Képviselő-testület a véleményezéstől eltekinthet. 

12. § Az eredeti rendelet az alábbi V/A fejezettel egészül ki: 

V/A fejezet 

A részönkormányzat 

55/A. § A részönkormányzat jogállása és testületi összetétele 
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(1) A képviselő-testület a Budapest XVIII. kerület - korábban - Pestszentimre nagyközség 
területén Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat néven – településrészi önkormányzatot 
(továbbiakban: részönkormányzat) hoz létre. 

(2) A részönkormányzat székhelye: Budapest 1188 XVIII., Nemes utca 16. 
(3) A részönkormányzat a képviselő-testület szerve, amelynek tagjait a képviselő testület 

választja a testület mandátumának idejéig, nyílt szavazással, minősített többséggel.  
(4) A részönkormányzat létszáma: 11 fő 
(5) A részönkormányzati tagság megszűnhet lemondással, visszahívással és a képviselő-

testület mandátumának megszűnésével. A részönkormányzat tagjainak visszahívását a 
részönkormányzat testülete, annak elnöke, képviselőcsoport, vagy legalább nyolc képviselő 
kezdeményezheti önálló indítvány formájában. 

(6) A képviselő-testület választja meg a részönkormányzat elnökét, aki csak 
önkormányzati képviselő lehet. 

(7) A képviselő-testület választja meg a részönkormányzat alelnökeit, akik közül az egyik 
önkormányzati képviselő, a másik civil szervezetek delegáltja lehet. 

55/B. § (1) A részönkormányzat elnökének feladatai különösen: 
a) a részönkormányzat képviselete 
b) a részönkormányzat üléseinek összehívása, az ülések vezetés 
c) a részönkormányzat vonatkozásában a kiadmányozási jog gyakorlása 
d) a részönkormányzat által hozott határozatok végrehajtásának szervezése  

(2) A részönkormányzat önkormányzati képviselői tagjaira a jelen rendelet 56-59.§-aiban 
foglalt rendelkezések az irányadók. 

(3) A részönkormányzat nem képviselő-testületi tagjai közül egy fő a részönkormányzat 
elnöke által adott felkérés alapján a részönkormányzat tevékenységi körét érintő napirendi 
pontok tárgyalásánál Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
képviselő-testület által létrehozott bizottsági üléseken tanácskozási joggal vehet részt. 

(4) A részönkormányzat elnöke a 34/2003. (VIII.28.) önkormányzati rendeletben 
szabályozottak szerint tanácsnoki tiszteletdíjban részesül. 

(5) A részönkormányzat alelnöke a 34/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendeletben 
szabályozottak szerinti alapdíjban és az 1.§ (2) bekezdése szerinti két bizottság tagját 
megillető tiszteletdíjban részesül. 

(6) A részönkormányzat tagjai díjazásban részesülnek, amely díjazást a 
34/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

55/C. § A részönkormányzat feladata és hatáskörei 
(1) A részönkormányzat a vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet keretei között – 

Pestszentimre lakosságát közvetlenül érintő kérdésekben közreműködik: 
a) pestszentimrei városrész fejlesztésében és rendezésében, 
b) az épített és természeti környezet védelmében, 
c) helyi közrend és közbiztonság védelmében, 
d) a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésében, 
e) a városrész lakossága életkörülményeinek javításában. 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete – a törvényes keretek között – az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok ellátáshoz egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza 
részönkormányzatra, illetve Pestszentimre lakosságát közvetlenül érintőhelyi kérdések 
tekintetében döntési, vagy egyetértési, illetve javaslattételi, véleményezési jogot biztosít a 
részönkormányzat részére. 

(3) Döntési jog van: 
a) az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben a részönkormányzat 

részére elkülönített összeg felhasználásáról. 
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b) Mindazon kérdésekben, amelyeket a képviselő-testület a hatáskörébe utal. 
(4) Egyetértési joga van: 

a) Pestszentimre városrészt érintő kérdésekben megtartandó közmeghallgatás 
témájának meghatározásában, 

b) Pestszentimrén lévő közterületek elnevezésében, 
c) Pestszentimrén felállításra és elhelyezésre kerülő szobor, emlékmű állításával 

kapcsolatban, 
d) kizárólag Pestszentimrét érintő pályázatokon való részvétel kérdésében, 
e) Pestszentimre területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon 

felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban – ha a tulajdonosi döntést a képviselő-
testület bizottsága hozta.  
(5) A (2) bekezdésben foglaltak alapján a részönkormányzat előzetes véleményezési, 

illetve javaslattételi joggal rendelkezik Pestszentimrét érintő: 
a) gazdasági programrész 
b) éves költségvetési koncepció, 
c) a városrészt érintő koncepciók kérdésében, 
d) fejlesztési elképzelések, 
e) lakossági ellátási kérdések, 
f) szolgáltatások szervezése, 
g) Pestszentimrére vonatkozó szabályozási tervek kialakításával kapcsolatban. 

(6) Javaslattételi és véleményezési joga van más önkormányzatokkal való társulás, 
érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, hazai önkormányzati szervezethez csatlakozás 
kérdésében, továbbá Pestszentimre területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyon felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban. 

(7) Pestszentimre városrészt érintő kérdésekben lakossági fórumokat tarthat. A lakossági 
fórumokra vonatkozóan a szervezeti- és működési szabályzatról szóló hatályos 
önkormányzati rendelet 63.§-ában foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

(8) A képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján képviselheti az önkormányzatot 
más önkormányzatokkal való tárgyalásokon. 

(9) A részönkormányzat feladata az általa hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése. 
Az általa hozott és lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról félévente beszámolni 
tartozik a képviselő-testületnek. 

(10) Olyan ügyben, amely nem tartozik a hatáskörébe, de a helyi önkormányzat feladatát 
és hatáskörét érinti, indítványozhatja a képviselő-testület éljen felterjesztési (petíciós) 
jogával. 
55/D. § (1) Az 55/C. §-ban meghatározott véleményezési, javaslattételi, egyetértési 

hatáskörök gyakorlásához a polgármester köteles 15 napot biztosítani a részönkormányzat 
számára, kivéve rendkívüli ülés összehívása, illetve sürgősségi indítvány benyújtása esetén.  

(2) Amennyiben a részönkormányzat nem élt véleményezési, egyetértési jogával, akkor 
álláspontját az adott kérdésben egyetértőnek kell tekinteni, kivéve, ha a részönkormányzat a 
jogkörét menthető okból nem gyakorolhatja. 

(3) A jelen rendelet 55/C. § (4) e) pontjában meghatározott bizottsági döntés a 
részönkormányzat egyetértése nélkül nem lép hatályba. Az egyetértési jogot a 
részönkormányzat a képviselő-testület bizottsága határozatának kézhezvételét követő 8 
napon belül gyakorolhatja. Amennyiben ezen idő alatt a részönkormányzat a nyilatkozatát 
nem teszi meg, úgy kell tekinteni, hogy a meghozott határozattal egyetért. Ellentétes döntés 
esetében a képviselő-testület dönt. 
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55/E. § (1) A részönkormányzat által tárgyalandó előterjesztéseket a bizottsági és testületi 
előterjesztésekre vonatkozó szabályok szerint kell előkészíteni (összeállítás, formai 
követelmények, jogszerűsítés). 

(2) A részönkormányzat üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A részönkormányzat 
üléséről készült jegyzőkönyvet az ülés napjától számított 10 napon belül a jegyző részére 
meg kell küldeni, aki a jegyzőkönyvet köteles a Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal1 részére az ülés napjától számított 15 napon belül beküldeni. 

(3) A meghozott határozatokról részletes nyilvántartást kell vezetni a meglévő 
informatikai segítség igénybevételével. 

(4) A részönkormányzat által meghozott határozatokról a képviselő-testület 
bizottságaihoz hasonlóan a polgármestert a határozat meghozatalától számított 8 napon 
belül írásban tájékoztatni kell. 

(5) A polgármestert megilleti – meghatározott esetekben – a meghozott döntések 
végrehajtása felfüggesztésének a joga. 

(6) A polgármester felfüggesztheti a részönkormányzat testülete döntésének a 
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az 
önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén 
határoz. 

(7) Ha a polgármester felfüggeszti a településrészi önkormányzat határozatának a 
végrehajtását, akkor az a képviselő-testület döntéséig nem hajtható végre. A képviselő-
testület köteles a következő ülésen napirendre tűzni és a felfüggesztett döntésről 
határozatot, hozni. 

(8) A részönkormányzat figyelemmel kíséri a képviselő-testület által hozott és a 
településrészt érintő határozatok végrehajtását. 

(9) A településrészi önkormányzat működésére az 51. § előírásait, valamint a bizottság és 
településrészi önkormányzat együttes ülése esetén az 54. § előírásait értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

A részönkormányzat anyagi eszközei 

55/F. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletben, az ott megjelölt 
célokra és az abban meghatározott módon és mértékben ad át anyagi eszközöket a 
részönkormányzatnak, feladatai ellátásához. 

(2) A részönkormányzat önállóan dönt a részére az önkormányzat éves költségvetéséről 
szóló rendeletben részére elkülönített összeg felhasználásáról. A felhasználásról 
negyedévente a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottságnak, évente két alkalommal a 
képviselő-testületnek írásban köteles beszámolni. 

A részönkormányzat szervezete és működése 

55/G. § (1) A részönkormányzatot megillető jogosítványokat a tagokból álló testület 
gyakorolja. A testület vezetésére a részönkormányzat elnöke jogosult, helyettesítését az 
alelnökök látják el. 

(2) A részönkormányzat a részletes működési szabályait az ügyrendjében szabályozza, 
amelyet a képviselő-testület hagy jóvá egyszerű szótöbbséggel. 

                                                 
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 
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(3) A részönkormányzat működésének ügyvitelét a polgármesteri hivatal látja el, 
munkáját a Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda segíti. 
13. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
 
Budapest, 2004. június 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 

Indokolás 

Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 21.§ rendelkezései 
szerint a képviselő- testület szervezeti-és működési szabályzatában – településrészi 
önkormányzatot hozhat létre a települési képviselőkből, más választópolgárokból. 
A pestszentimrei településrész vonatkozásában korábbi testületi szándék megvalósítása a 
jelenlegi rendeletmódosítás, amellyel a testület Pestszentimrén létrehozza a 
részönkormányzatot. 
A rendelet módosítás a részönkormányzat működésével összefüggő szabályokat tartalmazza. 
Szükséges volt a rendelet módosítása a korábbi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása miatt is, hiszen bővült az elismerések lehetősége. Ezek felsorolását is tartalmazza 
a jelenlegi módosítás. 

Részletes indoklás 

1. §-hoz: A Képviselő-testület szervezeti-és működési szabályzatában dönt a 
részönkormányzat létrehozásáról, annak időpontjáról. Alkalmazkodva a korábbi testületi 
határozatban megfogalmazott szándékhoz a létrehozás dátumaként 2004. július 1. napját 
határozza meg. Ugyancsak dönt arról, hogy a hatáskörök átruházásánál számít a 
részönkormányzatok munkájára is. 

2. §-hoz: Az önkormányzat által alapított kitüntetések bővültek. Az elismerések részletes 
felsorolását tartalmazza. 

3. §-hoz: Javaslattételi lehetőséget biztosít a részönkormányzat részére az önkormányzat 
képviselő-testületi programtervéhez. 

4. §-hoz:  Ez a konstrukció lehetőséget teremt az elnöknek, hogy ne kelljen feltétlen önálló 
napirend előtti felszólalásban beszámolnia a településrészen történt olyan eseményekről, 
amelyek esetleg a polgármesteri beszámolóban nem szerepelnek. 

5., 7. §-hoz: Maga a településrészi önkormányzat, mint testület nyújthat be előterjesztést. 
Ez egyben a sürgősségi előterjesztés benyújtására is jogot biztosít. 

6. §-hoz: Egyenrangúsítja, de nem azonosítja a településrészi önkormányzat elnökét a 
bizottsági elnökkel. 

8. §-hoz: Illetékességi körében biztosítja a településrészi önkormányzatnak a szakmai 
bizottságokkal azonos jogosítványt. 

9. §-hoz: A településrészi önkormányzat elnökének – a bizottsági elnökökhöz hasonlóan – 
kötelezettséget határoz meg. 
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10. §-hoz: Interpellálható az elnök, hiszen a részönkormányzat ebben az értelemben is 
hasonló testület, mint a bizottság. 

11. §-hoz: Azonos eljárási körbe kerül a településrészi önkormányzat a bizottságokkal. 
12. §-hoz Egy új fejezettel bővül a korábbi rendelet. Ebben a fejezetben kerülnek 

meghatározásra a részönkormányzatra vonatkozó részletes szabályok, jogállása, testületi 
felépítése, vezetőjének jogosítványai, a díjazás és a döntési folyamatok szabályozása. 

Itt kerülnek meghatározásra az anyagi eszközökre vonatkozó rendelkezések is. 
13. §-hoz A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 
Budapest, 2004. június 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. június 29. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 
 


