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38/2000. (XII.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és 
hatáskörök átruházásáról szóló - 10/2000. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 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 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Képviselő-testület Bizottságaira és a 
polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII. 22.) sz. 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: hatásköri rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A hatásköri rendelet 7. § (2) bekezdése l) ponttal egészül ki: 
l) Szakértői vélemény figyelembevételével értékeli az intézményben végzett szakmai 

munka eredményességét. 
2. § A hatásköri rendelet 9. § d) és 10. § f) pontja hatályát veszti. 
3. § (1) Jelen rendelet 2001. január 01. napján lép hatályba. 

(2) A hatásköri rendelet  - jelen rendelet-módosítással - nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
B u d a p e s t,  2000. december 14. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Általános indokolás 

A Képviselő-testület legutóbb a 32/2000. (X. 31.) sz. rendeletével módosította a hatásköri 
rendeletet. A módosítás kapcsán a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal1 
ismét áttekintette a rendeletet és törvényességi észrevételt tett annak három rendelkezéséről. 
Jelen rendeletmódosítás a törvényességi észrevételben tett kifogásnak megfelelően módosítja 
az alaprendeletet.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 104. §-a arra ad lehetőséget 
Képviselő-testületnek, hogy a közoktatási intézményeiben folyó munkát, és a pedagógiai 
program végrehajtását – szakértő igénybevételével – értékelje. A módosítás a törvényi 
szabályozásnak megfelelően készült.  

                                                 
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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2. §-hoz: A Képviselő-testület a lakossági közmű-hozzájárulások mértékének megállapítása 

jogát egy korábbi rendeletmódosítással a Településfejlesztési és a Tulajdonosi Bizottság 
hatáskörébe ruházta. A döntés ellentétben állt az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénnyel, mivel annak 28. § (2) bekezdése szerint „ha a helyi 
közutat, illetőleg közművet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy 
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát 
az érintett ingatlanok tekintetében a települési önkormányzat rendelettel szabályozza.” Ennek 
megfelelően a bizottságok hatásköréből a fenti hatáskör törlésre került.  

3. §-hoz: Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz. 

B u d a p e s t,  2000. december 14. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. december 19. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                   j e g y z ő 
 
 
 


