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14/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 5/2005. (II. 01.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 66/2004. (XII.21.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 49/2004. (XI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 37/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 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 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 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 (továbbiakban: alaprendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § (1) Az alaprendelet 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a 

Képviselő-testület bizottságai, a városrészi önkormányzat, valamint a Polgármesteri 
Hivatal látja el. 
(2) Az alaprendelet 12. § szöveg első mondata az alábbiak szerint módosul: 

A képviselő a polgármester titkárságán vagy a Testületi és Koordinációs Iroda 
munkatársainál köteles távolmaradását bejelenteni. 
(3) Az alaprendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Napirendre vonatkozó előterjesztést, illetve önálló indítványt a Képviselő-testület ülését 
megelőző 13 nappal 12,00 óráig el kell juttatni a jegyzőhöz. 
(4) Az alaprendelet 37. § az alábbiakkal egészül ki: 

o) a városrészi önkormányzat ügyrendjének elfogadásához. 
(5) Az alaprendelet 58. § (1) c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

c.) A képviselő-testület ülésén a tisztségviselőktől, a bizottság elnökétől, a tanácsnoktól 
és a városrészi önkormányzat elnökétől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, 
amelyre az ülésen szóban vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. 
(6) Az alaprendelet 38. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön a naptári év elejétől kezdődően 

folyamatos sorszámmal kell ellátni. 
A rendelet jelölése: 
Rendeletszám/évszám (hó/nap) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
2. § Az alaprendelet 44. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen 
elhangzottakat hanganyagon is rögzíteni kell. A testületi ülésről készült hanganyag 
archiválására a helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló mindenkor 
hatályos BM rendelet szabályai vonatkoznak. 

3. § Az alaprendelet 50. § (2) bekezdését követő zárójeles rész az alábbiak szerint módosul: 
(6-16). 

(2) Az alaprendelet 50. § az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki. A további bekezdések 
száma eggyel emelkedik: 

 
Ha egy adott napirendi ponton belül több határozati javaslat szerepel – lehetőség van a 

több határozati javaslat együttes szavazására. A bizottságok tagjai jelezhetik, hogy az 
egyszerre történő szavazás ellen kifogásuk van. Ebben az esetben a kifogásolt határozati 
javaslatról külön kell dönteni. A megjegyzéssel nem érintett határozati javaslatok 
vonatkozásában továbbra is lehetőség van az együttes szavazásra.  
 4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. február 24. 

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

Indokolás 

1. §-hoz: A korábban elfogadott módosítások, illetve a városrészi önkormányzat 
működésével összefüggő szabályozás miatti pontosításokat, kiegészítéseket tartalmazza. 

2. §-hoz: Egy újabb bizottsági ügyrend elfogadásával emelkedett az SZMSZ mellékleteinek 
a száma. 

A testületi ülésekről készült hanganyag archiválásáról a helyi önkormányzatok iratkezelési 
mintaszabályzatáról szóló BM rendelet rendelkezik. Ennek megfelelően kell az elkészült 
hanganyagot a levéltár részére továbbítani a rendeletben meghatározott határidőig.  

3. §-hoz: A bizottsági munkában is célszerű a szavazások megkönnyítésére vonatkozó 
testületi szabályozás alkalmazása. 

4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2005. február 24. 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 01. 
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    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 


