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47/2002. (XII. 3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló - 28/2002. (V. 25.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 39/2001. (XII. 18.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 38/2000. (XII. 19.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 
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 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

1. § A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
(1) Az a)-d) pont változatlan tartalommal (1)-(4) bekezdésre módosul. 
(2) Az 5. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
“(5) A XVIII. ker. Önkormányzat által létrehozott “Lakásért életjáradék” rendszer 

működtetésével kapcsolatos feladatok 
a) Ellenőrzi az életjáradéki rendszer működését, a kezelőszervezet szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését. 
b) Engedélyezi a részvételi szabályzatban foglalt feltételektől eltérő esetekben a 

szerződéskötést. Ideértve méltányossági alapon a nyugdíjkorhatárt be nem töltött 
rokkantnyugdíjasok, illetve a hátralékos lakás vételár törlesztők életjáradéki 
szerződéskötését is”. 
2. § A rendelet 6. §-a hatályon kívül helyeződik. (A további paragrafusszámok 

értelemszerűen változnak) 
3. § (1) A rendelet 7. §-ának címébe az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság kerül. 

(2) Az (1) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 
c) Javaslatot tesz az Ifjúságért, a Közművelődési és Sport, a Közoktatásért, valamint a 

Gyöngyvirág Művészeti-Kulturális Közalapítványok éves költségvetési támogatásának 
céljaira és összegére. 

d) Elfogadja a fenti közalapítványok közhasznúsági jelentését. 
(3) A rendelet 7. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

h) Évente felülvizsgálja a nevelési, oktatási intézmények finanszírozását. 
(4) A rendelet 7. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

l) Figyelemmel kíséri a közoktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelemmel, 
diáksporttal kapcsolatos tevékenységet. 

m) Elfogadja a diákjogok érvényesüléséről szóló tájékoztatót. 
n) Dönt a nyári táboroztatás rendjéről. 

(5) A rendelet 7. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
(4) Gyakorolja az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 

sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet 11. 
§ (3) bekezdésében meghatározott bizottsági feladatkört. 
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4. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályosak. 
B u d a p e s t ,  2002. november 28. 

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. §-hoz: A Képviselő-testület 781/2002. (IX.19.) sz. határozatával felkérte a polgármestert, 
hogy a “Lakásért életjáradék” rendszer működtetésével kapcsolatos – a megszűnt Életjáradéki 
Munkabizottság hatáskörébe rendelt – jogosítványokat a Képviselő-testület bizottságaira és a 
polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. 
(XII. 22.) sz. rendeletbe építse be. A kiegészítés tartalmazza a rendszer működtetésével 
kapcsolatos – a Testület által átruházott bizottsági hatásköröket. 

2. §-hoz: A rendelet 6. §-ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. A megszűnt 
bizottságra vonatkozó szöveget törli a rendeletből. 

3. § (2) bek-hez: Kiegészíti a rendeletet az OKSB hatáskörébe tartozó közalapítványokkal 
kapcsolatos feladatokkal. Ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorolja a közalapítványok feletti 
alapítói jogok közül a közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó jogot. Ez az OKB 
esetén két alapítvánnyal volt meg, a Közoktatásért és a Közművelődési és Sport 
Közalapítvány esetén. Ez bővül most ki a már bejegyzett Ifjúságért, valamint a bejegyzés alatt 
álló Gyöngyvirág Művészeti-Kulturális Közalapítvánnyal. 

3. § (3) bek-hez: A féléves felülvizsgálatot évesre változtatja a sport- és a közművelődési 
intézményekkel kapcsolatos előírásnak megfelelően. 

3. § (4) bek-hez: Azokat az oktatási intézményekkel kapcsolatos jogosítványokat emeli be 
az OKSB hatáskörébe, amelyek korábban a megszűnt Ifjúsági és Sport Bizottság gyakorolt. 

3. § (5) bek-hez: Új bekezdésben a közművelődési feladat- és jogkörökhöz hasonlóan a 
sporttal kapcsolatos rendelet megfelelő helyére utalva határozza meg az OKSB feladatait. Ez 
szükségtelenné teszi a hosszas, ismétlő felsorolást. 

4. §-hoz: A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik. 
B u d a p e s t ,  2002. november 28. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. december 3. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
             jegyző 
 
 


