Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő- testületének
60/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő- testülete
az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ A Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 72. § -a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben ugyanazt az előterjesztést több bizottság is tárgyalja, és a bizottságok átruházott
hatáskörben, egyazon tárgykörben hozott döntése eltér egymástól, az adott előterjesztésről a
Képviselő- testület dönt.”
2.§ A Rendelet 89. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 80 m2 összalapterületet meghaladó épület,
építmény építése, bontása, 80 m2 alapterületet meghaladó átépítése esetén szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadása;”
3.§ A Rendelet 93.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) dönt az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 80 m 2 összalapterületet meghaladó
épület, építmény építése, bontása, 80 m2 alapterületet meghaladó átépítése esetén szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról;”
4.§ Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Budapest, 2012. november 22.

dr. Peitler Péter
jegyző

Ughy Attila
polgármester

Általános indokolás
A Rendelet módosítását a gyakorlati tapasztalatokon alapuló célszerűség, valamint a bizottságok
munkájának elősegítése, egyszerűsítése, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelés
indokolta.
A Rendelet megalkotásának szakmai célkitűzése a bizottságok munkájának célszerűbb és
hatékonyabb megszervezése.
A Rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincsen, egészségügyi következményekkel nem kell
számolni. Gazdaságra, illetve a költségvetésre hatása nincsen, ugyancsak nem gyakorol hatást
környezeti szempontból sem. Az adminisztratív terhek tekintetében elmondható, hogy
változatlanok maradnak.
Részletes indokolás
1.§-hoz: a bizottságok ugyanazon tárgykörben hozott eltérő döntése esetén az adott előterjesztésről
való döntéssel kapcsolatos hatáskört konkretizálja.
2.és 3.§- hoz: a bizottságok munkájának megkönnyítését célozza azzal, hogy együttes ülés helyett
külön-külön ülésről rendelkezik
4.§-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban
meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely
nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel
végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát
veszti.
Budapest, 2012. november 22.

dr. Peitler Péter
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. november 26.

dr. Peitler Péter
jegyző

Ughy Attila
polgármester

