
32/2000. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet 
a 11/1999.(IV.27.)sz. és a 31/1999.(X.26.)sz., valamint a 10/2000.(IV.04.)sz. 

rendeletekkel módosított, a Képviselő-testület Bizottságaira és a 
Polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 

44/1998.(XII.22.)sz. rendelet módosításáról. 
Pestszentlőrinc-PestszentimreÖnkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990.évi LXV.tv. 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
A polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök 
1. § A többször módosított 44/1998.(XII.22.)sz.rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) 1. § (6) bek. 
b.pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 b.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 80 m2  összalapterületet meg nem haladó 
épület építése, bontása, használati mód változása, illetőleg utcai kerítés létesítése, bontása esetén 
az építéshatósági eljárásban szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. 
2. § Az alaprendelet 1. § (12) bek. k.) pontja hatályát veszti. 
3. § Az alaprendelet 1. § (12) bek. l.) pontja hatályát veszti. 
4. § Az alaprendelet 1. § (13)bekezdése az alábbi h.) ponttal egészül ki: 
 h.) Jóváhagyja az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó 
intézmények között megkötendő, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére 
vonatkozó megállapodást. 
5. § Az alaprendelet 1. § (14)bekezdése hatályát veszti. 
Az Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott feladat és hatáskör 
6. § Az alaprendelet 6. § f) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 f.) Dönt a helyi ifjúsági és sport pályázatok pályázati felhívásának 
szövegtervezetéről és elbírálja a beérkezett pályázatokat. 
7. § Az alaprendelet 6.§-a az alábbi h.ponttal egészül ki: 
 h.) Az Önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló, módosított 10/1999. (IV.27.) sz. rendelet 11.§-ában foglaltak 
szerint az Ifjúsági és Sport Bizottság gyakorolja átruházott hatáskörben az Önkormányzatot 
megillető döntési jogosítványokat. 
 Az Oktatási és Közművelődési Bizottságra átruházott feladat és hatáskörök 
8. § Az alaprendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 b.) Dönt az ágazatra vonatkozó pályázatok felhívásának szövegtervezetéről és 
elbírálja a pályázatokat. 
9. § Az alaprendelet 7. § (2)bekezdése az alábbi l. ponttal egészül ki: 
 l.) Ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenységet. 
A Szociális Bizottságra átruházott feladat és hatáskörök 
10. § Az alaprendelet 8. § c.pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 c.) Véleményezi, jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék Intézménye,  a szociális 
intézmények és a gyermekvédelmi intézmények SZMSZ-ét. 
11. § Az alaprendelet 8. § d.pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 d.) A szociális intézmények, a gyermekvédelmi intézmények és a bölcsődék éves 
munkatervét jóváhagyja és a programban meghatározott feladatok végrehajtását, a munka 
eredményességét értékeli. 
A Településfejlesztési Bizottságra átruházott feladat és hatáskörök 
12. § Az alaprendelet 9.§-a az alábbi e.) ponttal egészül ki: 
 e.) Az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának megvalósítási rendjéről szóló 16/1999. (IV.22.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint - meghatározott esetekben - a Településfejlesztési 
Bizottság gyakorolja átruházott hatáskörben az önkormányzatot megillető jogosítványokat. 
A Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladat és hatáskörök 
13. § Az alaprendelet 10.§-a az alábbi g.ponttal egészül ki: 
 g.) Dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlant terhelő szolgalmi jog alapításáról. 
14. § Az alaprendelet 10.§-a az alábbi h.) ponttal egészül ki: 
 h.) Az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának megvalósítási rendjéről szóló 16/1999. (IV.22.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint - meghatározott esetekben - a Tulajdonosi 
Bizottság gyakorolja átruházott hatáskörben az önkormányzatot megillető jogosítványokat. 



Záró rendelkezések 
15. § (1) Jelen rendelet  kihírdetés napján lép hatályba. 
 (2)  Az alaprendelet  - jelen rendelet-módosítással - nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
Általános indokolás 

A polgármesterre, illetőleg az önkormányzat bizottságaira telepített feladat- és hatáskörök tekintetében 
a rendelet gyakorlati végrehajtása során felmerülő változtatási szükségletek, valamint az időközben 
bekövetkezett jogszabályi változások indokolják az Alaprendelet  módosítását, kiegészítését, hatályos 
rendeleti szakaszok hatályon kívül helyezését. E rendelet megalkotásának legfontosabb indoka, hogy 
az eredeti rendelet hatályba lépését követően több fontos törvény is változott. Többek között az 
1993.évi III.törvény, mely a szociális területet érintette, továbbá az 1999.évi LXIX.tv. megszületése, 
mely a régi törvényt (1968.évi I.tv.) hatályon kívül helyezte. 

Részletes indokolás 
1. §-hoz  
Az építésügyi igazgatásban az elmúlt időszakban a gyakorlati tapasztalatok alapján merült fel az igény 
az Alaprendelet szövegének bővítésére, illetőleg kiegészítésére. 
2. §-hoz  
A Szociális Törvény változása teszi indokolttá a változtatást. Az Sztv. 94/A.§-a a személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások igénybevételéről való döntési jogosítványt közvetlenül az 
intézményvezető hatáskörébe utalja. A polgármester döntési joga tehát a törvény értelmében 
megszünt. 
3. §-hoz  
2001. január 1-től a szociális otthonba, egészségügyi gyermekotthonba, elmeszociális otthonba történő 
elhelyezésről a Fővárosi Szociális Intézmények Módszertani Intézete dönt. Ezért indokolt a hatályon 
kívül helyezés a változás időpontjától. 
4. §-hoz   
Az Államháztartásról szóló tv. indokolja. 
5. §-hoz  
A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala törvényességi észrevételt tett, miszerint az új 
Szabálysértési Kódex szerint a méltányossági jogkör gyakorlója az önkormányzati hatáskörbe tartozó 
szabálysértések esetében már nem a Képviselő-testület. Az 1999.évi LXIX.törvény szerint a (megyei) 
fővárosi közigazgatási hivatal vezetője mellőzheti méltányosságból pénzbírság, illetve a 
járművezetéstől való eltiltás végrehajtását, illetve az elkobzott dolgot visszaadhatja (Sztv. 116. 
§(2)bek.). Az új törvényi szabályozás indokolja a hatályon kívül helyezést. 
6. §-hoz  
A hatályon kívül helyezést a gyakorlati végrehajtás során szerzett tapasztalatok indokolják. Az új 
rendelkezés már működik a gyakorlatban, rendeletben megfogalmazása indokolt. 
7. §-hoz  
A Képviselő-testület  által elfogadott, az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi 
testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló helyi rendelet 11.§-a tartalmazza az illetékes 
bizottság testneveléssel és sporttal kapcsolatos  átruházott feladat- és hatásköreit is, melyet így 
indokolt e Rendeletben is kiegészítésképpen szerepeltetni. 
8. §-hoz  
Szövegpontosítás indokolta a változtatást. 
9. §-hoz  
Beiktatását a Rendeletbe a többször módosított Közoktatási Törvény 104. §-a indokolja. 
10-11.  §-hoz 
A Gyermekvédelmi Törvény hatályba lépését követő gyermekvédelmi intézmények létrejötte teszi 
indokolttá a Rendelet szövegének bővítését. 
12. §-hoz 
A 16/1999.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet meghatározta, hogy mely esetekben gyakorolja az 
önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésével kapcsolatban a 
Településfejlesztési Bizottság az önkormányzatot megillető jogosítványokat.  
A 16/1999.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet szerepeltetése fentiek miatt indokolt a Rendeletben. 



13. §-hoz 
A szolgalmi jog alapítása fontos tulajdonosi jog, melyre vonatkozó bizottsági átruházott hatáskör 
szerepeltetése indokolt e Rendeletben. 
14. §-hoz 
A 16/1999.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet meghatározta, hogy mely esetekben gyakorolja az 
önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésével kapcsolatban a 
Tulajdonosi Bizottság az önkormányzatot megillető jogosítványokat.  
A 16/1999.(IV.22.)sz. önkormányzati rendelet szerepeltetése fentiek miatt indokolt a Rendeletben. 
15. §-hoz 
Hatálybaléptető és záró rendelkezéseket tartalmaz. 
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A kihírdetés napja: 2000. október 31. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. 
    j e g y z ő 


