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3/1995.(I.26.) sz. rendelet 
a Képviselő-testület bizottságaira történő hatáskör átruházásokról 

Budapest Fováros XVIII. ker. Pestszentlorinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. tv-el módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
Az önkormányzat által 1991. január 1. napja óta alkotott rendeletekben a bizottságokhoz telepített 
hatáskörök az alábbiak szerint alakulnak: 
1. § A Koordinációs, Közmuvelodési és Sport Bizottsághoz telepített hatáskörök jelen rendelettel az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe kerülnek.  
2. § A Szociális és Támogatásügyi Bizottsághoz telepített hatáskörök közül a Szociális 
Bizottsághoz kerül: 
- Az   önkormányzati  bölcsödében bevezetett  gondozási  díj mértékéhez,   az önkormányzat összes 
intézményében bevezetett üzemeltetési hozzájárulás összegének mérséklésére történo javaslattétel a 
polgármester felé.  
- Munkanélküliek jövedelempótló támogatás összegétol való eltérés, rendkívüli méltányosságot igénylo 
esetekben, javaslattétel a polgármester felé.  
- A   személyes  gondoskodás  körébe  tartozó szociális   ellátásokért fizetendo térítési díjak 
összegének évenkénti felülvizsgálata, illetoleg az intézményi térítési díj mértékére vonatkozó javaslat 
kidolgozása és annak Képviselo-testület elé történo terjesztése. 
- A pénzbeni és természetbeni szociális juttatások polgármester által történo összegmeghatározása 
esetén javaslattétel az összegszeruségre, a 6.000,-Ft-tól, mint maximált összegtol való eltérés esetén.  
- Ugyanezen témakörben krízishelyzet esetén évente egy alkalommal a 30.000,-Ft maximált összegtől 
történő eltérés esetén javaslattétel a polgármester felé.  
-  A rendszeres nevelési segély méltányossági alapon történo elbírálása esetén javaslattétel a 
polgármester felé.  
- A Szociális és Támogatásügyi Bizottsághoz telepített lakásfenntartás támogatás iránti kérelmek 
elbírálását a Képviselo-testület szintén a Lakásügyi Bizottsághoz telepíti.  
3. § A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Bizottsághoz telepített hatáskörök közül a Képviselő-
testület valamennyi lakással kapcsolatos hatáskört a Lakásügyi Bizottsághoz, valamennyi  
helyiséggazdálkodással  kapcsolatos hatáskört a Vagyongazdálkodási Bizottsághoz telepíti. 
4. § Az önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 
27/1993.(XII.16.) sz. rendeletben meghatározott és a Kommunális és Vagyongazdálkodási, illetőleg a 
Városfejlesztési és Környezetgazdálkodási Bizottsághoz telepített hatáskörök egymás között osztottan, 
értelemszerűen a Településfejlesztési Bizottsághoz, illetve a Vagyongazdálkodási Bizottsághoz 
kerülnek át.  
5. § Jelen rendelet 1995. február 1. napjával lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 
hatályon kívül helyezi a 26/1994.(XI.24.) sz. rendeletét. 
 

I N D O K O L Á S 
Pestszentlorinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselo-testülete 1994. november 24-i ülésén 
megalkotta a 26/1994.(XI.24.) sz. rendeletét, amely a Képviselo-testület bizottságai hatáskörébe 
tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról szólt. Ebben a rendeletben a hatásköröket egy 
személyben a polgármesterhez telepítették, a rendelet határideje azonban 1995. január 31. napja, 
ezért vált szükségessé jelen rendelet megalkotása.  
1. § A 13/1992.(XI.26.) sz. önkormányzati rendelet a helyi kitüntetésekrol és elismero címekrol a 
KKSB-hez telepítette a beérkezett javaslatok értékelését és a végleges javaslat elkészítését a 
Képviselo-testület elé. Tekintettel a tevékenységi körök összevonására, célszerunek látszik ezt a 
feladatot az újonnan megalakult OKSB hatáskörébe telepíteni.  
2. § A Képviselo-testület több rendeletében telepített hatáskört a Szociális és Támogatásügyi 
Bizottsághoz, tekintettel arra azonban, hogy ez a bizottság is átalakult, feladatai megváltoztak, a 
hatáskörtelepítés módosítása itt is szükséges.  
3. § Szintén a Szociális és Támogatásügyi Bizottság átalakulása és feladatainak megváltozása, 
továbbá a Lakás és Helyiséggazdálkodási Bizottság átalakulása teszi szükségessé a rendeletben 
meghatározott hatáskörök telepítését a Lakásügyi Bizottsághoz.  
4. § A volt KVB és VKB átalakulása miatt vált szükségessé a hatáskör átruházás ilyen jellegu 
szabályozása. 
5. § Hatályba lépteto és hatályon kívül helyezo rendelkezéseket tartalmaz. 
 
B u d a p e s t ,  1995. január 18. 
 



Erdosné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
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