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31/1999. (X. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló 11/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület 

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

rendelet módosításáról 

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

1. § A rendelet 9. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki: 
d) A lakossági közmű-hozzájárulások mértékének megállapítása helyi erős 

beruházásban megvalósult és megvalósuló víz-, gáz-, csatorna közterületi közműépítések 
esetén. 

2. § (1) A rendelet 10. § b) pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
A Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörben 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 hatáskörben az önkormányzatot megillető 
tulajdonosi jogosítványokat. 

(2) A rendelet 10. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki: 
f) A lakossági közmű-hozzájárulások mértékének megállapítása helyi erős 

beruházásban megvalósult és megvalósuló víz-, gáz-, csatorna közterületi közműépítések 
esetén. 

Hatályba léptető és záró rendelkezések 

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az alaprendelet jelen változtatással nem 
érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

B u d a p e s t ,  1999. október 21. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

A többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján a kerületi Képviselő-testület hatásköre dönteni a feladat- és hatásköreinek 
átruházásáról. 

Az új, módosított rendelkezés a településfejlesztéssel és vagyongazdálkodással foglalkozó 
szakbizottságok hatáskörébe utalja a lakossági közmű-hozzájárulások mértékének 
megállapítását, a hatékonyabb feladatellátás érdekében. 
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Részletes indokolás 

1. §-hoz: A Településfejlesztési Bizottsághoz telepíti a megnevezett hatáskört. 
2. §-hoz: Az alaprendeletből adminisztrációs hiba folytán kimaradt mondat-résszel egészíti 

ki a 10. § b) pontját, valamint a Tulajdonosi Bizottsághoz telepíti a megnevezett hatáskört. 
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

B u d a p e s t ,  1999. október 21. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
 

 
 


