
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

3/1999. (II. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 
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 

1. § A hivatkozott rendelet 45. § (3) bekezdése az alábbi: 
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal1 által az Önkormányzathoz 

eljuttatott, a bizottsági és testületi határozatokat érintő törvényességi észrevételeket a 
kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül minden önkormányzati képviselőnek el kell 
juttatni. 

2. § A hivatkozott rendelet 50. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 (8) A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. kerületi Tagcsoportjának kijelölt 

képviselőjét, illetőleg a Kézműves Kamara kerületi szervezetének kijelölt képviselőjét, a 
Tulajdonosi, a Településfejlesztési és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság üléseire 
állandó meghívottként, tanácskozási joggal - zárt ülés kivételével - meg kell hívni. 

 (9) A Lakásbérlők Egyesülete XVIII. kerületi Szervezetének képviselőjét a Lakásügyi 
Bizottság ülésére állandó meghívottként, tanácskozási joggal - zárt ülés kivételével - meg 
kell hívni. 

 (10) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Pestszentlőrinci és Pestszentimrei 
Szervezetének elnökét, illetőleg a Nyugdíjasok XVIII. kerületi Érdekvédelmi Szervezetének 
elnökét a Szociális Bizottság üléseire állandó meghívottként tanácskozási joggal - zárt ülés 
kivételével - meg kell hívni. 

Valamennyiük részére a vonatkozó előterjesztéseket is meg kell küldeni. 
3. §  Jelen módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. 
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I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: Több esetben előfordult, hogy a Képviselő-testület több hónapos késéssel értesült 
a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal2 törvényességi kifogásáról. Mivel 
ezek az észrevételek bizottsági illetve testületi határozatokat is érintenek, a képviselőknek 
joguk van a döntéseiket érintő kifogásokról időben tudomást szerezni és a szükséges 
módosításokat előkészíteni. 

2. §-hoz: Az 1994. évi XVI. törvény rendelkezései alapján szükséges a gazdasági kamarák 
bevonása a kerület életébe, a-tekintetben, hogy a gazdasági tárgyú előterjesztéseknél 
lehetőségük legyen a jogszabályban meghatározott jogaik érvényesítésére, amely egyben 
természetesen véleményezési kötelezettséggel is jár. A többi szervezet meghívása is indokolt, 
hogy a kerületben működő szervezetek kifejthessék álláspontjukat az általuk képviselt 
szakmai kérdésekben, ezzel szélesedjen a demokratikus jogok biztosítása a kerületben. 

B u d a p e s t ,  1999. február 11. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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