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44/2004. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a  képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a 
polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló - 13/2004. 
(III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  

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 megfogalmazott rendelkezések alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § (1) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (12) bekezdése ab) pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

ab) kerületi segélyek jogosultságának megállapításáról, illetve megszüntetéséről ezen 
belül: 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
- átmeneti szociális segély, 
- gyógyszertámogatás jogosultságának megállapításáról, illetve megszüntetéséről 

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (12) bekezdése ac) pontja az alábbiak 
szerint  módosul: 

ac) lakásfenntartási támogatás jogosultságának megállapításáról, illetve 
megszüntetéséről 

ezen belül: 
- adósságkezelési támogatással együtt nyújtott lakásfenntartási támogatás 
- normatív lakásfenntartási támogatás 
- helyi önkormányzati lakásfenntartási támogatás jogosultságának megállapításáról, 

illetve megszüntetéséről 
(3) ad)-ar) pontig szöveg kiegészül a jogosultságának megállapításáról, illetve 

megszüntetéséről szövegrésszel. 
(4) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (12) bekezdése az alábbi pontokkal 

egészül ki: 
f) Két évente felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultság feltételeit. 
g) Megköti az adósságkezelésre vonatkozó szerződéseket a szolgáltatókkal. 
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2. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (13) bekezdése h) pontja az alábbiak 

szerint módosul: 
h) a tanév rendjéről szóló mindenkor hatályos OM rendeletben meghatározott 

fenntartói feladatok gyakorlása. 
3. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 
a) Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzési és a 

Polgármesteri Hivatal gazdasági-pénzügyi ellenőrzési tapasztalatainak áttekintése.  
4. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 7. § az alábbi új b) ponttal egészül ki, a többi 

pont betűjele eggyel változik: 
b) a jogtalanul vagy rosszhiszeműen felvett pénzbeli ellátás visszafizetésére vagy 

méltányosságból történő elengedése iránt benyújtott kérelemre. 
5. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 9/A § számozása 10. §-ra módosul, továbbá a 

rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki és a rendelet további szakaszainak számozása kettővel 
növekszik: 

A részönkormányzat testületére átruházott feladat- és hatáskörök 

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete – a törvényes keretek között – meghatározott 
feladatok ellátáshoz egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a részönkormányzat 
testületére, illetve Pestszentimre lakosságát közvetlenül érintőhelyi kérdések tekintetében 
döntési, vagy egyetértési, illetve javaslattételi, véleményezési jogot biztosít a 
részönkormányzat testülete részére. 

(2) Döntési joga van: 
a) az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben a részönkormányzat 

részére elkülönített összeg felhasználásáról. 
b) Mindazon kérdésekben, amelyeket a képviselő-testület a hatáskörébe utal. 

(3) Egyetértési joga van: 
a) Pestszentimre városrészt érintő kérdésekben megtartandó közmeghallgatás 

témájának meghatározásában, 
b) Pestszentimrén lévő közterületek elnevezésében, 
c) Pestszentimrén felállításra és elhelyezésre kerülő szobor, emlékmű állításával 

kapcsolatban, 
d) kizárólag Pestszentimrét érintő pályázatokon való részvétel kérdésében, 
e) Pestszentimre területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon 

felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban – ha a tulajdonosi döntést a képviselő-
testület bizottsága hozta.  
(4) A részönkormányzat testülete előzetes véleményezési, illetve javaslattételi joggal 

rendelkezik Pestszentimrét érintő: 
a) gazdasági programrész 
b) éves költségvetési koncepció, 
c) a városrészt érintő koncepciók kérdésében, 
d) fejlesztési elképzelések, 
e) lakossági ellátási kérdések, 
f) szolgáltatások szervezése, 
g) Pestszentimrére vonatkozó szabályozási tervek kialakításával kapcsolatban. 
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(5) Javaslattételi és véleményezési joga van más önkormányzatokkal való társulás, 

érdekképviseleti szervhez való csatlakozás, hazai önkormányzati szervezethez csatlakozás 
kérdésében, továbbá Pestszentimre területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyon felhasználásával, hasznosításával kapcsolatban. 

(6) Pestszentimre városrészt érintő kérdésekben lakossági fórumokat tarthat. A lakossági 
fórumokra vonatkozóan a szervezeti- és működési szabályzatról szóló hatályos 
önkormányzati rendelet 63.§-ában foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

(7) A képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján képviselheti az önkormányzatot 
más önkormányzatokkal való tárgyalásokon. 

(8) A részönkormányzat testülete önállóan dönt a részére az önkormányzat éves 
költségvetéséről szóló rendeletben  elkülönített összeg felhasználásáról. A felhasználásról 
negyedévente a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottságnak, évente két alkalommal a 
képviselő-testületnek írásban köteles beszámolni. 
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. augusztus 26. 

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

Indoklás 

Általános indoklás 

A jelenleg hatályos jogszabályok törvényben biztosítják az önkormányzatnak a rendelet 
alkotás jogát. A törvény egyes kérdések szabályozását kizárólagosan a testület hatáskörébe 
utalja, míg vannak olyan kérdések, amelyek eldöntését a képviselő testület rendeleti formában 
átruházhatja. 

Részletes indoklás 

1. §-hoz: Az egységes szerkezetű rendeletben olyan jogszabályi hivatkozás szerepelt, amely 
már nincsen hatályban, ezért szükségessé vált az általános megfogalmazás. 

2. §-hoz: A szociális területen történt változások indokolják a módosítást. 
3. §-hoz: A Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság hatáskörét egyértelműbbé teszi, ha 

kiemeljük, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó 
ellenőrzési tevékenység tapasztalatait is áttekinti. 

4. §-hoz: A Szociális Bizottság hatáskörét bővíti. 
5. §-hoz: A létrehozott részönkormányzat feladat- és hatáskörének szabályozását 

tartalmazza. 
6. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

Budapest, 2004. augusztus 26. 

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