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60/2005. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - 
44/2005.(X.28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 14/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 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 
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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. § Az alaprendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) ülését megelőző 8 nappal 12.00 óráig … 

2. §  Az alaprendelet 27. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„Az önkormányzati rendelet módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozó rendeleti 

javaslatot – a bizottsági, és testületi üléseken tett, rendeletre vonatkozó javaslatok, illetve 
kiegészítések kivételével – úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön, 
mely rendelkezés szorul kiegészítésre, illetve módosításra. Ezért az előterjesztésben a 
rendelettervezeten kívül – két hasábra osztva – egymás mellett kell feltüntetni a 
módosításokkal érintett hatályos szöveget és a módosításként, illetve kiegészítésként javasolt 
újat is.” 

3. § Az alaprendelet 27. § (3) és (4) bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre változik. 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. december 15. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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I N D O K O L Á S 

1. §-hoz: A napirendre vonatkozó előterjesztések, illetve önálló indítványok    
benyújtásának határidejét módosítja. 

2. §-hoz: A 27. § kiegészítését gyakorlati, célszerűségi szempontok indokolják. A 
módosítással, illetve kiegészítéssel érintett hatályos szöveg és a javasolt módosítás, illetve 
kiegészítés egymás mellett, két hasábban szerkesztett feltüntetése, a rendeletalkotással 
kapcsolatos önkormányzati, képviselő-testületi munkát segíti elő azáltal, hogy a 
rendeletmódosításra, illetve kiegészítésre irányuló előterjesztéseket áttekinthetőbbé teszi. 

3. §-hoz: A 27. § kiegészítését tartalmilag és logikailag a (2) bekezdés után indokolt 
behelyezni, ezért az alaprendelet 27. § (3) és (4) bekezdésének számozását eggyel meg kell 
növelni. 

4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.  
Budapest, 2005. december 15. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
Melléklet 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
25/1995. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet, mint alaprendelet és a módosítás összevetése 
 

 
 
 
27. § (3) A nem szabályszerűen benyújtott 
előterjesztést a polgármester és a Háztanács 
visszautasíthatja. A szabályszerű előterjesztés 
mintája az Sz.M.Sz. 5. sz. melléklete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. § (4) Végrehajtásért felelősnek polgármestert, 
tanácsnokot, bizottsági elnököt és a településrészi 
önkormányzat elnökét lehet megnevezni. 

27. § (3) Az önkormányzati rendelet 
módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozó 
rendeleti javaslatot – a bizottsági, és testületi 
üléseken tett, rendeletre vonatkozó javaslatok, 
illetve kiegészítések kivételével – úgy kell 
megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen 
kitűnjön, mely rendelkezés szorul kiegészítésre, 
illetve módosításra. Ezért az előterjesztésben a 
rendelettervezeten kívül – két hasábra osztva – 
egymás mellett kell feltüntetni a 
módosításokkal érintett hatályos szöveget és a 
módosításként, illetve kiegészítésként javasolt 
újat is. 
 
27. § (4) A nem szabályszerűen benyújtott 
előterjesztést a polgármester és a Háztanács 
visszautasíthatja. A szabályszerű előterjesztés 
mintája az Sz.M.Sz. 5. sz. melléklete 
 
27. § (5) Végrehajtásért felelősnek 
polgármestert, tanácsnokot, bizottsági elnököt 
és a településrészi önkormányzat elnökét lehet 
megnevezni. 
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A rendeletből elmaradó részleteket áthúzással, a kiegészítéseket félkövér betűvel jelöltük. 


	Melléklet

