
A L A P R E N D E L E T 

 

44/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

 a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és 
hatáskörök átruházásáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 

1. § (1) Általánosságban: 
a)  Kiegészítő állami, címzett és céltámogatási kérelmek, pályázatok benyújtása 

bizottsági javaslat alapján, amennyiben a pályázat vagy jogszabály másként nem 
rendelkezik. 

b) Pályázatokon való részvétel. 
c) Közalapítvány alapító okirata közzététele hivatalos lapban. 
d) Jóváhagyja azon önkormányzati intézmények SZMSZ-ét amelyet jelen rendelet nem 

utal bizottsági hatáskörbe. 
(2)   Környezetvédelem területén: 

a) Gondoskodás a kerületi környezetvédelmi programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, a megoldások figyelemmel 
kisérése. 

b) A környezetvédelmi programok Testület elé terjesztése 2 évente felülvizsgálat 
céljából, ezt megelőzően egyeztetni köteles az Egészségügyi és Környezetvédelmi 
Bizottsággal. 

c) Az Önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotási folyamatában a rendelet 
tervezetek, valamint a készülő környezetvédelmi programok megküldése a területi 
környezetvédelmi hatóságnak. 

d) A lakosság részére részletes tájékoztatás, illetve lakossági fórum megtartása a 
kiadott környezetvédelmi önkormányzati rendeletmódosítással kapcsolatban - 
amennyiben a lakosság széles körét érinti - , továbbá az adott lakosság megfelelő 
tájékoztatása közmeghallgatás útján az adott településrészt vagy az egész kerületet érintő 
hatástanulmányról és annak megtekinthetőségéről. 
(3) Egészségügyi ellátás területén: 

- 65-70 év közötti háziorvosok munkavégzésének engedélyezése, évenkénti hosszabbítással. 
(4) Növényvédelem területén: 
A kerület belterületén - külön jogszabályban meghatározott - növényvédelmi feladatok 

ellátása és gondoskodás az ellenőrzésről. 
(5) Állategészségügy területén: 

a)  Gondoskodás az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről, 
nyilvántartás és összeírás alapján. 

b) Gondoskodás a kerületben az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos 
feladatok ellátásáról. 
(6)   Építésügyi igazgatás területén: 

a) Gondoskodás a szabályozási tervek elkészítéséről, a meglévő szabályozási tervek 
(rendezési tervek) továbbfejlesztéséről, szükség szerinti módosításának elkészítéséről. 



A L A P R E N D E L E T 

 
b) A szabályozási tervek végrehajtása biztosítása céljából telekalakítási, illetve építési 

tilalom elrendelése. 
c) A feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra való korlátozása és haladéktalanul 

történő megszüntetése a telekalakítási és építési tilalomnak, ha az alapjául szolgáló okok 
vagy körülmények már nem állnak fenn. 

d) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 80 m2 összalapterületet meg nem haladó 
épület építése, bontása, használati mód változása esetén az építéshatósági eljárásban 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

e) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett valamennyi közműfejlesztési-
bekötési munkálatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
(7) Útkezelői tevékenység területén: 

a)  A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, valamint az út síkossága elleni való 
védekezésről gondoskodás. 

b)  Útellenőri szolgálat működtetése, feltételeinek meghatározása. 
c) Gondoskodás a helyi közutak fenntartásáról(burkolatfenntartás, vízelvezetés 

fenntartási feladatok, közúti növényzet gondozása, közúti jelzések és úttartozékok 
fenntartása, stb.). 

d) Közút melletti ingatlanon a közlekedés biztonsága érdekében halasztást nem tűrő 
munkák elvégzése. 

e)  Tulajdonjogok gyakorlása a helyi közutak vonatkozásában. 
(8)  Gazdálkodási (pénzügyi) tevékenység területén: 

a)  A bizottságok hatáskörébe utalt összegeket kivéve dönt az elkülönített alapok és 
céltartalékok felhasználásáról, kikérve a szakmai bizottságok véleményét. 

b) Támogatás igénylése a helyi kisebbségi önkormányzatok általános működéséhez, a 
vonatkozó Képviselő-testületi határozat alapján. 
(9) Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatban: 

a)  Biztosítja a kisebbségeket érintő kérdésekben a Képviselő-testület döntései előtt a 
helyi kisebbségi önkormányzatok egyetértési joga gyakorlásának lehetőségét.  

b) Kikéri a helyi kisebbségi önkormányzatok véleményét a kisebbségek jogait, 
kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelet módosítását megelőzően. 

c) Kikéri a helyi kisebbségi önkormányzatok véleményét azokban a Képviselő-testület 
elé kerülő kérdésekben, amelyekben önkormányzati rendelet a kisebbségi 
önkormányzatok számára előzetes véleményezési jogot biztosít. 
(10) Polgári védelem területén: 

a)    Szervezési és irányítási feladatok ellátása. 
b)    A lakosság védelmével és ellátásával kapcsolatos teendők végrehajtása. 

(11)  Vagyon - és lakásgazdálkodás területén: 
a) Az  Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás területén az önkormányzat 

vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.)   
számú rendeletben foglaltak szerint - meghatározott esetekben - a polgármester 
gyakorolja átruházott hatáskörben az Önkormányzatot megillető tulajdonosi 
jogosítványokat. 

b) Az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek 
beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési 
kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról 
szóló 4/1995. (II. 16.) számú rendeletben foglaltak szerint a polgármester gyakorolja 
átruházott hatáskörben az Önkormányzatot megillető jogosítványokat. 
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c) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való gazdálkodás területén a lakások 

és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 14/1996. (V. 30.) számú  
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint - meghatározott esetekben - a polgármester 
gyakorolja átruházott hatáskörben az Önkormányzatot megillető tulajdonosi (bérbe adói) 
jogosítványokat. 

d)  Az  Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
többször módosított 15/1994. (VI. 9.) számú  önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
- meghatározott esetekben - a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben az 
Önkormányzatot megillető tulajdonosi  jogosítványokat. 
(12) Szociális igazgatás területén: 

a) A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal1 vezetőjének  
kezdeményezésére a kerületben lévő bölcsődék közül továbbképzési és meghatározott 
módszertani feladatok ellátására alkalmas  bölcsőde kijelölése, a Szociális Bizottság 
javaslata alapján. 

b) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési 
díjakról szóló, többször módosított 8/1995. (III.23.) számú rendeletben foglalt átruházott 
hatásköröket gyakorolja a polgármester. 

c) Az ápolási díjról szóló, módosított 16/1995.(V.18.) számú rendeletben szereplő 
átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester. 

d) A méltányossági közgyógyellátásról szóló, módosított 18/1995.(V.18.) számú 
rendeletben szereplő átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester. 

e) A családok, egyedülélők lakásfenntartásának pénzbeli és természetbeni 
támogatásáról szóló, módosított 28/1997.(IX.30.) számú rendeletben  szereplő átruházott 
hatásköröket gyakorolja a polgármester. 

f)  A felnőttkorúak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól szóló, módosított 
31/1997. (XI. 4.) számú rendeletben szereplő átruházott hatásköröket gyakorolja a 
polgármester. 

g) A gyermekkorúak és fiatal felnőttek pénzbeli és természetbeni szociális juttatásairól 
szóló, módosított 32/1997.(XI.4.) számú rendeletben szereplő átruházott hatásköröket 
gyakorolja a polgármester. 

h) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő 
ellátásáról szóló, módosított 15/1995. (V.18.) számú rendeletben szereplő átruházott 
hatásköröket gyakorolja a polgármester. 

i) Dönt a jogtalanul felvett szociális juttatások visszafizetéséről, illetve részletfizetés 
engedélyezéséről, indokolt esetben mentesítést ad a visszafizetési kötelezettség alól. 

j) Évente felülvizsgálja a rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságát. 
k) Dönt a szociális étkeztetésbe, házigondozásba, idősek klubjába történő felvételről. 
l)   Dönt a szociális otthonba, egészségügyi gyermekotthonba történő beutalásról. 

(13) Közművelődéssel, közoktatással, sporttal kapcsolatos tevékenység területén: 
a) Oktatási, nevelési intézmények, valamint gazdálkodási szervezeteik SZMSZ-ének 

jóváhagyása. 
b) Nevelési, pedagógiai programok fenntartói egyeztetése. 
c) Külső pályázatokon való részvételhez, kiegészítő állami, címzett és céltámogatások 

iránti kérelmekhez fenntartói nyilatkozat. 
d) Dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási rendjéről. 
e) Dönt Bizottsági javaslat alapján szakértői vizsgálatról. 

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala új neve: Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
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f) Egyezteti a másik féllel a közoktatási, közművelődési és egyéb  megállapodásokat az 

ágazatra vonatkozó jogi szabályok szerint. 
g) Megkötött közoktatási és közművelődési megállapodások helyben szokásos módon 

történő közzététele. 
(14) Szabálysértési eljárás területén 

A szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság - ideértve az elzárásra átváltoztatott pénzbírságot 
is - valamint az elkobzás alá eső dolog értékének megfelelő összeg végrehajtásának részben 
vagy teljes összegben történő mellőzése, illetve rendelkezés az elkobzás alá eső dolog 
visszaadásáról. 

A végrehajtásra vonatkozó szabályok  

2. § A  polgármester a jelen  rendeletben részére átruházott hatáskörök és feladatkörök 
gyakorlása során tett intézkedéseiről félévente köteles az illetékes Bizottságokat tájékoztatni 
és évente egy alkalommal köteles a Képviselő-testület részére írásbeli tájékoztatást adni. 

Az Önkormányzat bizottságaira átruházott feladat- és hatáskörök 

Egészségügyi- és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

3. § a) Az Egészségügyi Szolgálat féléves, illetve éves gazdasági beszámolójának 
véleményezése, SZMSZ-ének elfogadása. 

b) Új létesítményekről történő döntést megelőzően, illetve a részletes rendezési terveket 
tartalmazó rendeletek elfogadása előtt a vonatkozó környezetvédelmi vélemények 
elkészítése, amely nem minősül szakhatósági véleménynek. 

c) Egészségügyi körzethatárok megállapítása és módosítása. 
d) Az Önkormányzat Környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotási folyamatában a 

rendelet-tervezetek, valamint a készülő környezetvédelmi programok egyeztetése a 
szomszéd önkormányzatokkal, amennyiben az azokat is érinti. 

e) A lakosság részére részletes tájékoztatás, illetve lakossági fórum megtartása a kiadni 
szándékozott környezetvédelmi önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatban, továbbá 
az adott lakosság megfelelő tájékoztatása közmeghallgatás útján az adott településrészt 
vagy az egész kerületet érintő környezeti hatástanulmányról és annak 
megtekinthetőségéről. 

f) Szakmai pályázatok kiírása, véleményezése és elbírálása. 
g) Hozzájárulás gyógyszertár létesítéséhez a jogszabályban meghatározott feltételek 

megléte esetén. 
h) Gondoskodik az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, melyről 

beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek. (35/1995. (XI. 25.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.) 

A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

4. § (1)  Gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 
a) Az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzési 

tapasztalatainak áttekintése. 
b) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - Képviselő-testület elé kerülő 

üzleti tervének, éves (ill. időszakos) beszámolóinak vizsgálata, véleményezése. 
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Lakásügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

5. § a) Az  Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való gazdálkodás területén a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 14/1996. (V.30.) számú  
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a Lakásügyi Bizottság gyakorolja átruházott 
hatáskörben az Önkormányzatot megillető tulajdonosi (bérbe adói) jogosítványokat. 

b) Az Önkormányzat által biztosított lakásépítési támogatással kapcsolatban a 
lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.4.) számú rendeletben 
meghatározott döntési jogosítvánnyal rendelkezik a Lakásügyi Bizottság. 

c) A lakáskoncepció végrehajtási ütemtervét jóváhagyja, figyelemmel kiséri annak 
megvalósulását. 

d) Dönt az önkormányzati bérlakásoknak a bérlakásállományból való kivonásáról más 
módon való hasznosítás céljából. 

Az Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

6. § a)  Dönt az ágazat intézményvezetői pályázatának kiírásáról. 
b)  Évenként felülvizsgálja a sportintézmények finanszírozását. 
c) Figyelemmel kiséri a közoktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelemmel, 

diáksporttal kapcsolatos tevékenységet. 
d) Dönt a sport és ifjúsági intézmények SZMSZ-ének jóváhagyásáról. 
e) Elfogadja az ifjúsági  és sport szervezeteinek, intézményeinek éves beszámolóját. 
f) Elfogadja a diákjogok érvényesüléséről szóló tájékoztatót. 
g) Dönt a nyári táborozások rendjéről. 

Az Oktatási és Közművelődési Bizottságra átruházott  feladat- és hatáskörök: 

7. § (1)  Általános feladat- és hatáskörök 
a)  Dönt az ágazat intézményvezetői pályázatainak kiírásáról. 
b) Javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó helyi pályázatok szövegére, dönt a hatáskörébe 

utalt esetekben a pályázatok végeredményéről. 
(2)  Oktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

a) Dönt az óvodai és iskolai beiratkozások és felvételek időpontjáról és módjáról, 
valamint ezek közzétételének módjáról. 

b)  Dönt az óvodai, iskolai körzethatárokról. 
c) Dönt a kis létszámú általános iskolai osztályok indításáról, ha az nem jár 

költségvetési módosítással. 
d) Dönt az ágazati minisztérium által kiírt közoktatási célú központi támogatás 

fenntartó rendelkezésében maradó összeg felhasználásáról. 
e) Jóváhagyja a jogszabályban meghatározott esetben a közoktatási intézmény 

munkatervét. 
f)  Javaslatot tesz nevelési, pedagógiai programok elfogadására, módosítására. 
g) Értékeli a nevelési, oktatási intézmények foglalkozási és nevelési programjában 

határozott feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét és 
erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

h) Félévenként felülvizsgálja a nevelési, oktatási intézmények finanszírozását. 
i) Elfogadja a fenntartó nevében az iskolaszék működéséről történő beszámolót. 
j) Figyelemmel kiséri az oktatási, nevelési intézményekben a lelkiismereti és 

vallásszabadság érvényesülését, vallásoktatással összefüggő előírások betartásával 
kapcsolatos feladatellátást. 
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k) Ellenőrzi a közoktatási intézményekben a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése 

érdekében tett intézkedéseket. 
(3) Közművelődéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

Gyakorolja az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló 36/1998. (XI.17.) sz. önkormányzati rendelet 13.§. (3) 
bekezdésében meghatározott bizottsági feladatkört. 

Szociális Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

8. § a) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési 
díjakról szóló, többször módosított 8/1995. (III. 23.) számú rendeletben meghatározott 
átruházott hatásköröket gyakorolja a Szociális Bizottság. 

b) A hátrányos szociális helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási 
körülményeinek javításáról szóló 32/1998. (VIII.18.) számú  rendeletben meghatározott 
átruházott hatásköröket gyakorolja a Szociális Bizottság. 

c) Véleményezi, jóváhagyja az egyesített bölcsődék, szociális intézmények SZMSZ-ét. 
d) A szociális intézmények és a bölcsődék éves munkatervét jóváhagyja és a 

programban  meghatározott feladatok végrehajtását, a munka eredményességét értékeli. 

A Településfejlesztési Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

9. § a) Közút forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata. 
b) Hatósági forgalomszabályozás útkezelői véleményezése. 
c) A  helyi közúthálózat fejlesztéséről való gondoskodás. 
d) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 80 m2 összalapterületet meghaladó 

épület építése, bontása, használati mód változása esetén az építéshatósági eljárásban 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

10. § a) Az  Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségekkel való gazdálkodás területén a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 14/1996. (V.30.) számú  
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja 
átruházott hatáskörben az Önkormányzatot megillető tulajdonosi (bérbe adói) 
jogosítványokat. 

b) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás területén az önkormányzat 
vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) 
számú rendeletben  meghatározott esetekben a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja 
átruházott  

c) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 80 m2 összalapterületet meghaladó
 épület építése, bontása, használati mód változása esetén az építéshatósági eljárásban 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

d) Engedély nélküli építkezések esetén a fennmaradási engedély megadásához történő 
tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

e) Telekalakítás elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

Valamennyi bizottság feladatköre 

11. §  Javaslattétel az adott bizottsághoz tartozó költségvetési támogatásához.  
Az adott bizottság szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezetek, költségvetés-
tervezetek véleményezése. 
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Végrehajtásra vonatkozó rendelkezések 

12. §  A Bizottságok az önkormányzati rendeletekben részükre átruházott hatáskörök és 
feladatkörök gyakorlása során tett intézkedéseikről évente egy alkalommal, de az elmúlt évről 
legkésőbb április 1-ig  kötelesek a Képviselő-testület részére írásbeli tájékoztatást adni. 

Hatálybaléptető és záró rendelkezések 

13. § (1) Jelen rendelet 1999. január 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályukat 
vesztik az alábbi helyi rendeletek: 

a) a Képviselő-testület bizottságaira történő hatáskör átruházásokról szóló 3/1995. (I. 
26.) számú helyi rendelt, valamint az azt módosító: 

b) 9/1996. (V.9.) számú helyi rendelet, a 
c) 22/1996. (IX.6.) számú helyi rendelet, a 
d) 41/1996. (XII.17.) számú helyi rendelet és a 
e) 11/1997. (III.25.) számú helyi rendelet. 

(2) A Településfejlesztési Bizottságra és a Tulajdonosi Bizottságra ruházott azonos 
feladat- és hatáskörök gyakorlása során a két Bizottság egymással ellentétes tartalmú 
döntése esetén a Képviselő-testület döntése szükséges. 
B u d a p e s t ,  1998. december 17. 

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

Általános indokolás 

A rendelet megalkotását az indokolta, hogy 1995 óta négy helyi önkormányzati rendelet is 
született a Képviselő-testületről az egyes szakbizottságokra és a polgármesterre átruházott 
feladat- és hatáskörökkel kapcsolatban. 

Ezen helyi rendeleteket célszerű  egységes szerkezetbe foglalni, és ez az új rendelet azokat 
a polgármesteri és bizottsági feladat- és hatásköröket tartalmazza, melyek valamely magasabb 
szintű jogszabályban az Önkormányzatot illetik meg, azonban a Képviselő-testület e feladat- 
és hatásköreit szükségesnek látja bizottsági vagy polgármesteri szintre telepíteni. 

A rendelet utalást tartalmaz néhány helyi önkormányzati rendeletre, amelyekben részletesen 
szerepelnek azok a konkrét feladat- és hatáskörök, melyeket azon rendeletekben a Képviselő-
testület már átruházott a bizottságokra vagy a polgármesterre, másrészt megfogalmazódnak a 
rendeletben azok a feladat- és hatáskörök is, melyeket ezen rendelettel kíván a Képviselő-
testület alsóbb szintre telepíteni. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Hatékony feladat-ellátási szempontokat figyelembe véve az e §-ban 
megfogalmazott feladat- és hatásköröket célszerű a Polgármesterhez telepíteni, mivel a 
Képviselő-testület ezen típusú feladat- és hatásköröket közvetlen gyakorolni - azok 
nagyszáma miatt - nem képes. A gyakorlat alakította ki azt az igényt, hogy ezek a feladat- és 
hatáskörök a Polgármesterhez kerüljenek, és a rendelet az egyes szakterületek szerinti 
bontásban tartalmazza azok felsorolását. 

2. §-hoz: Garanciákat tartalmaz arra nézve, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 
illetve a szakmai bizottságok meghatározott időszakonként tájékoztatást kaphassanak arról, 
hogy a Polgármester átruházott hatáskörében milyen döntéseket hozott. 
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3-10. §-hoz: Szakbizottságok szerinti bontásban tartalmazza a Képviselő-testületről az adott 

bizottságra történő feladat- és hatáskörök felsorolását. Ahol korábban valamely helyi 
rendeletben már a hatáskör átruházás megtörtént, az adott helyi rendeletet nevezi meg. 

11. §-hoz: Azokat a bizottsági feladatokat fogalmazza meg, melyek minden szakbizottságra 
vonatkoznak, és feltétlenül fontos, hogy valamennyi bizottság munkájában szerepeljenek. 

12. §-hoz: Garanciákat tartalmaz arra nézve, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 
legalább évente egy alkalommal tájékoztatást kaphasson arról, hogy a szakbizottságok 
átruházott hatáskörükben milyen döntéseket hoztak. 

13. §-hoz: A rendelet hatálybalépésének napját, az e rendelet megalkotásával egyidejűleg 
hatályon kivül helyezendő önkormányzati helyi rendeletek felsorolását, valamint a két 
bizottság ellentétes tartalmú döntése esetén szükséges eljárást tartalmazza. 

B u d a p e s t ,  1998. december 17. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
 

 


