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50/2002. (XII. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és 
hatáskörök átruházásáról szóló - többször módosított -  47/2002. (XII. 3.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 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 

1. § A Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének  többször módosított 44/1998.(XII.22.) számú a Képviselő-testület bizottságaira 
és a polgármesterre történő feladat-és hatáskörök átruházásáról szóló rendelet (továbbiakban 
rendelet)  

1.§ (12) bekezdése polgármester feladat- és hatáskör alcím alatt  az alábbiak szerint 
módosul: 

1. § (12) szociális igazgatás területén:  
a) az ápolási díjról szóló többször módosított 16/1995.(V.18.) sz. rendeletben foglalt 

hatásköröket gyakorolja a polgármester., 
b) a méltányos közgyógyellátásról szóló, módosított 18/1995.(V.18.) sz. rendeletben 

átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester, 
c) a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő 

ellátásáról szóló módosított 15/1995. (V. 18.) sz. rendeletben átruházott hatásköröket 
gyakorolja a polgármester, 

d) a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló módosított 38/2001. (XI. 
27.) sz. rendeletben szereplő átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester, 

e) az aktívkorú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és 
együttműködési kötelezettségéről szóló 1/2002. (II. 05.) sz. rendeletben szereplő 
átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester, 

f) a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló, módosított 48/1998. (XII. 
22.) sz. rendeletben átruházott hatásköröket gyakorolja a polgármester, 

g) a hátrányos szociális helyzetben lévő adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási 
körülményeik javításáról szóló 32/1998.(VIII.18.) sz. rendeletben szereplő átruházott 
hatásköröket gyakorolja a polgármester, 

h) dönt a jogtalanul felvett szociális juttatások visszafizetéséről, illetve a részletfizetés 
enyhítéséről, indokolt esetben mentesítést ad a visszafizetési kötelezettség alól a Szociális 
Bizottság javaslata alapján, 

i) évente felülvizsgálja a kiegészítő családi pótlék támogatás (rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás) jogosultságát, 
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2. § Szociális Bizottságra átruházott feladat-és hatáskör alcím alatt: 
Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
8. § a) A Szociális Bizottság szakmai javaslatot tesz a polgármesternek a 
-  pénzbeli és természetbeni juttatásokkal, 
- a gyermekétkeztetési támogatással, 
- az ápolási díjjal, 
- a méltányos közgyógyellátással, 
- a munkanélküli jövedelempótló támogatással, 
- az aktívkorú rendszeres szociális segéllyel, 
- a kiegészítő családi pótlékkal (rendszeres gyermekvédelmi támogatással) 
- a jogtalanul felvett támogatások visszafizetésével, elengedésével, részletfizetésével, 
- a hátrányos helyzetben lévők adósság terheinek enyhítésével és lakhatási 

körülményeik javításával kapcsolatos döntéseihez. 
b) Véleményezi, jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék, az Egyesített Gondozási Szolgálat, az 

Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat SZMSZ-ét. 
c) Jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék, az Egyesített Gondozási Szolgálat, az    Egyesített 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat éves munkatervét,      programban 
meghatározott feladatok végrehajtását, értékeli a munka eredményességét, 

d) Megtárgyalja és elfogadja az Idősekért Fiatalokért Közalapítvány közhasznúsági      
jelentését. 

3. § A 10/A §. új bekezdéssel egészül ki: (egységes rendelet 9/A §-a) 
“b) Vizsgálja: 
ba) a polgármester megkeresésére az önkormányzati képviselők, 
bb) a polgármester, bizottság elnöke és tagja kezdeményezésére a Képviselő-testület 

bizottságának nem képviselő tagja összeférhetetlenségét és a jogszabályban meghatározott 
eljárási határidő figyelembevételével előterjesztést tesz a Képviselő-testületnek 

c) 
ca) nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát, 
cb) a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal 

kapcsolatos eljárást és annak eredményéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.”  
4. § 9. § (eredeti rendelet 10. §-a: (Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladat- és 

hatáskörök) kiegészül az alábbi f) ponttal: 
“f) az önkormányzat által alapított Gazdasági Társaságainak Igazgató Tanácsának, illetve 

Felügyelő Bizottságának munkáját éves rendszerességgel értékeli és arról összefoglaló 
jelentést készít a Képviselő-testület számára. 

5. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.  
Budapest, 2002. december 12. 
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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 rendelet (12) bekezdésének a) pontjában foglalt feladat és hatáskör 
gyakorlására a gyermekvédelmi törvény alapján a Fővárosi (Megyei) Közigazgatási Hivatal 
jogosult. 

b) a rendelet b) pontjában foglalt feladat- és hatáskört a többször módosított szociális 
törvény az intézmény vezetőre ruházza át. 

e), f), g) pontban foglalt feladat és hatáskört a polgármester a  módosított pénzbeli és      
természetbeni szociális  juttatásokról szóló 38/2001. (XI. 27.) sz. rendeletben foglaltak szerint 
gyakorolja. 

k) pontban foglalt hatáskört a többször módosított szociális törvény az intézmény vezető 
hatáskörébe utalja. 

l) pontban foglalt döntési jogosultság a Fővárosi Önkormányzat Módszertani Osztályához     
került áthelyezésre. 

2. §-hoz: A rendelet 8. § a) pontjában foglalt hatáskört a többször módosított szociális 
törvény az intézmény vezető hatáskörébe utalja. Ezért helyette e pontban kerültek felsorolásra 
mindazon ügyterületek, melyekhez a Szociális Bizottság szakmai javaslatot tesz a 
polgármesternek az I. fokú döntéseihez. 

b) pontban szereplő feladat- és hatáskör már az a) pontban szerepel, ezért helyette a rendelet 
c) pontjában foglaltakat kibővíti a gyermekvédelmi intézmények és a Családsegítő Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezésével. 

c) a rendelet d.) pontjában szereplő feladatkört kibővíti a gyermekvédelmi intézmények és a 
Családsegítő Szolgálatra vonatkoztatott feladatkörrel. 

3. §-hoz: A Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 96/2002. (XII. 04.) számú 
határozatában javasolta a rendelet módosítását. 

4. §-hoz: A Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskörébe utalja az önkormányzat által 
alapított Gazdasági Társaságainak Igazgató Tanácsának, illetve Felügyelő Bizottságának 
munkáját. 

5. §-hoz: A rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
Budapest, 2002. december 12. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. december 17. 
 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                  jegyző 
 


