
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

49/2004. (XI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló -  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 

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 a (továbbiakban: alaprendelet) 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az alaprendelet 34. § az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki. A további bekezdések 
száma eggyel emelkedik: 

(3)Ha egy adott napirendi ponton belül több határozati javaslat szerepel – lehetőség 
van a több határozati javaslat együttes szavazására. A képviselőcsoportok vezetői, a 
képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselők, illetve a polgármester – az ügyrendi gomb 
benyomásával jelezheti, hogy az egyszerre történő szavazás ellen kifogása 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.  

 2. § Az eredeti rendelet 55/D. § (1) bekezdése módosul az alábbiak szerint: 
(1) Az 55/C. §-ban meghatározott véleményezési, javaslattételi, egyetértési hatáskörök 

gyakorlásához a polgármester a képviselő-testület bizottságai részére rendelkezésre álló 
határidőt köteles biztosítani a részönkormányzat számára, kivéve rendkívüli ülés 
összehívása, illetve sürgősségi indítvány benyújtása esetén.  

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. október 28. 

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

Indokolás 

1. §-hoz: Az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 21. § 
rendelkezései szerint a képviselő- testület szervezeti-és működési szabályzatában a 
szavazások megkönnyítése érdekében fogalmazódott meg a módosítás. 

2. §-hoz: A részönkormányzat részére is azt a hatásidőt szükséges biztosítani, amelyet a 
testület biztosított saját bizottságai részére. A határidő meghatározásánál figyelemmel kellett 
lenni az előterjesztések elkészíthetőségére.  

3. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2004. október 28. 

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

A rendelet kihirdetésének dátuma:  
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