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1/1996. (I. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

Pestszentlőrinc várossá alakulása emlékének megörökítéséről 

1936. január l-én Pestszentlőrinc megyei városi rangot kapott. A községből várossá válás 
kifejezte azt a rendkívül gyors fejlődést, amelyen a század első évtizedeiben a település 
keresztül ment és amelynek révén polgárainak száma néhány ezerről több tízezerre, 
napjainkra hetvenezer fölé emelkedett. A városi cím megszerzése fontos esemény volt az 
önkormányzatiság és Pestszentlőrinc további fejlődése szempontjából is. 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete e 
történelmi esemény évfordulóján az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete Pestszentlőrinc 1936. január l-jei megyei várossá alakulása emlékét önkormányzati 
rendeletben örökíti meg. 

2. § A megyei várossá alakulás öt éves évfordulóit - az esedékes év január harmadik 
munkanapját - emléknappá nyilvánítja. 

3. § Jelen rendelet kihirdetése napján, 1996. január 4-én lép hatályba. 

I N D O K O L Á S 

Az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény l. § (4) bekezdése 
értelmében az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az 
önkormányzat mindent megtehet, amit jogszabály nem tilt és ami jogszabályt nem sért. E 
szakasz szellemében az önkormányzat rendeletben a település életében kiemelkedő 
jelentőségű eseményekkel összefüggésben helyi ünnepnapokat, emléknapokat jelölhet meg, 
kinyilváníthatja, illetve megörökítheti véleményét egy-egy helyi történelmi esemény 
jelentőségéről. 
Pestszentlőrinc várossá alakulása a település történetének olyan eseménye, amely 
történelmileg alátámasztja, hogy az 1990. évi LXV. törvény alapján létrejött 
önkormányzatiság a korábbi önálló településfejlődés irányítási formájának folytatása. 
Az 1936-os évet követően létrejött városvezetés egyik történelmi előzménye az 1990-ben a 
szabadon választott parlament által törvényben helyreállított polgári demokratikus 
önkormányzati működésnek. 
A rendelet célja a folyamatosság kinyilvánítása, a település önkormányzati hagyományának 
felmutatása és megörökítése, ezzel a demokratikus önkormányzatiság melletti hangsúlyos és 
egységes állásfoglalás. 

l. §-hoz Önkormányzatunk Képviselő-testülete a várossá alakulás emlékének 
megörökítésével hivatalosan kinyilvánítja álláspontját a városi önkormányzati keretek 
kialakításának mind múltbeli, mind jelenbeli kitüntetett jelentőségéről. 
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2. §-hoz Az öt évenkénti emléknappal olyan helyi évfordulót ünnepel, amely a 
demokratikus önkormányzás jelentőségét fejezi ki a kerület polgárai számára. A 
megemlékezés formájáról nem rendelkezik, lehetőséget adva a mindenkori önkormányzatnak 
ennek meghatározására. 

3. §-hoz A rendelet elfogadása és a kihirdetés napjának egybeesése további nyomatékot ad 
a döntés jelentőségének. 
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