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10/2000. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és 
hatáskörök átruházásáról szóló 31/1999. (X. 26.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 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 többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe az alábbi 
szabályozás kerül: 

(7) Útkezelői tevékenység területén: 
a) meghatározza az útfenntartás és útüzemeltetés feladatait és megköti az útüzemeltetői  

szerződést. 
b) Közút melletti ingatlanon a közlekedés biztonsága érdekében halasztást nem tűrő 

munkák elvégzése, elvégeztetése. 
c) tulajdonjogok gyakorlása a helyi közutak vonatkozásában. 

2. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (8) bekezdése az alábbi c) ponttal 
egészül ki:  

c) az önkormányzat ellenőrzési szabályzatának jóváhagyása. 
3. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1.§ (11) bekezdése az alábbi e./ és f./ ponttal 

egészül ki:  
e) A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat és 

intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló, 16/1999. (VI. 2.) sz. rendeletben foglaltak szerint - 
meghatározott esetekben - a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben az 
Önkormányzatot megillető jogosítványokat. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

B u d a p e s t ,  2000. március 30. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

I n d o k o l á s 

1-2. §-hoz: A Képviselő-testület 2000. február 24-i testületi ülésén hozott határozatoknak 
megfelelően a feladatás végrehajtásához szükséges a vonatkozó szabályozás módosítása. 

Célszerű, ha a testület az útkezelői hatáskört a polgármesterre ruházza, aki így jogosult lesz 
az üzemeltetői szerződés megkötésére, amely szerződés szükség szerint változtatható. 

Ugyancsak lényeges, hogy az önkormányzat ellenőrzési szabályzata naprakész legyen. 
Ezért célszerű, ha a szabályzat jóváhagyása a polgármester által, polgármesteri utasítás 
formájában történik. 
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3. §-hoz: e) ponthoz: A 16/1999. (VI. 2.) sz. rendelet meghatároz polgármesteri 

hatásköröket, így e rendeletre való utalás a jogharmonizáció miatt célszerű. 
4. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  

B u d a p e s t ,  2000. március 30. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 

 
 


