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13/2004. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló, többször módosított - 43/2003 (XI. 4.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 

13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, az 50/2002. (XII. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, a 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 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Képviselő-testület bizottságaira és a 
polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló, többször módosított 
44/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Az Alaprendelet 1. § (8) bekezdés szövege az alábbiakra módosul 
(8) Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvének jóváhagyása 

2. § Az Alaprendelet 1. § (12) bekezdésének szövege törlésre kerül és helyébe az alábbi 
szövegezés lép: 

a) A polgármester I. fokon dönt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletben foglalt következő támogatásokról 

aa) rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságának megállapításáról, illetve 
jogosultság megszüntetéséről, 

ab) kerületi segélyekről – ezen belül:  
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, 
- átmeneti szociális segélyről 
- gyógyszertámogatásról, 
- lakhatási támogatás jogosultságának megállapításáról, illetve a jogosultság 

megszüntetéséről, 
ac) lakásfenntartási támogatásról, 
ad) adósságkezelési támogatásról, 
ae) aktívkorúak rendszeres szociális segélyéről,  
af) rendszeres szociális segélyről, 
ag) időskorúak járadékáról, 
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ah) ápolási díjról, 
ai) temetési segélyről, 
aj) helyettes-szülői díjról és ellátmányról, 
ak) köztemetésről, 
al) méltányossági közgyógyellátásról, 
am) tankönyv és tanszertámogatásról, 
an) étkezési díj támogatásról, 
ao) tandíjtámogatásról, 
ap) táborozási támogatásról, 
ar) élelmiszercsomag támogatás jogosultságának megállapításáról, illetve 

megszüntetéséről, 
b) A 30/2000. (X. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, a 13/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 9/2002. (II. 26.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, az 57/2002. 
(XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, valamint a 4/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet 7. 
§-ban foglaltak szerint a polgármester I. fokon dönt a személyi térítési díj csökkentése 
iránt benyújtott méltányossági kérelemről.  

c) Dönt a jogtalanul felvett szociális juttatások visszafizetéséről, illetve a 
törlesztőrészletek összegének csökkentéséről, indokolt esetben mentesítést ad a 
visszafizetési kötelezettség alól a Szociális Bizottság javaslata alapján. 

d) Évente felülvizsgálja a rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultsági 
feltételeit. 

e) Évente legalább egyszer összehívja a Szociális Kerekasztal ülését. 
3. § Az Alaprendelet 1. §-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki: 

(15) Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények pályázatának benyújtása 
esetén a fenntartói támogatáshoz kötött, 

pályázati önrészt igénylő pályázatok esetében  
1 millió forintig a polgármester engedélye, 
1 millió forint felett a képviselő-testület döntése szükséges. 
Fenntarthatósági többletköltséget jelentő pályázatok beadásánál 
250.000 Ft/év –ig a polgármester engedélye, 
250.000 Ft/év – felett a képviselő-testület döntése szükséges. 

4. § Az Alaprendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
a) A Szociális Bizottság szakmai javaslatot tesz a polgármesternek 
aa) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú 

döntéseihez, mely támogatási formákat a 3/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet foglalja magában, 

ab) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjáról szóló többször módosított 9/200. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján: a személyi térítési díj 
méltányosságból való csökkentése iránt benyújtott kérelemre, 

b) c) d) e) pontok változatlanul maradnak. 
5. § Jelen rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba. 
Az alaprendelet jelent módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
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Budapest, 2004. február 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk által szükségessé vált önkormányzati 
jogharmonizációs tevékenység során szükségessé vált – tekintettel a magasabb rendű 
jogszabályváltozásra is – az önkormányzat szociális tevékenységét szabályozó rendeletek 
módosítása. A módosítás során szabályozásra került hatáskörök telepítéséről szükséges 
intézkedni, ennek érdekében született a jelen rendelet-módosítás.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendelet írja elő a Belső Ellenőrzési Kézikönyv készítését. Ennek jóváhagyása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. 

2. §-hoz: A szociális rendeletek módosításából adódón szükségessé vált a korábbi 
szabályozás, a polgármesterhez telepített feladat- és hatáskörök változtatása. Ezért új 
rendelkezések kerültek az 1. § (12) bekezdésébe. 

3. §-hoz: Az EU csatlakozás következtében ugrásszerűen megnőnek és megnőttek az 
önkormányzat és az önkormányzati intézmények pályázati lehetőségei. A lehetőségek 
hatékony kihasználása érdekében szükséges a pályázati eljárások menetét szabályozni és 
evvel összefüggésben e rendeletben rögzíteni azokat az értékhatárokat, amelyek az elbírálás 
szempontjából meghatározzák a hatáskör címzettjét. 

4. §-hoz: A szociális rendeletek módosítása következtében a Szociális Bizottság feladat- és 
hatáskörének változását tartalmazza. 

5. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 
Budapest, 2004. február 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. március 01. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                    jegyző 
 


