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1/2005. (II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a  Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásról szóló - 58/2004 (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 44/2004. (VIII. 31.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 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. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 6. § helyébe az alábbi új szabályozás lép: 

Az Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 
6. §  a) Dönt az ágazat intézményvezetői pályázatának kiírásáról. 
b) Javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó helyi pályázatok szövegére, dönt a hatáskörébe 

utalt esetekben a pályázatok végeredményéről. 
c) Évenként felülvizsgálja a sportintézmények finanszírozását. 
d) Figyelemmel kíséri a közoktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelemmel, 

diáksporttal kapcsolatos tevékenységet. 
e) Dönt a sport- és ifjúsági intézmények SzMSz-ének jóváhagyásáról. 
f) Elfogadja az ifjúsági és sportszervezeteinek, intézményeinek éves beszámolóját. 
g) Elfogadja a diákjogok érvényesüléséről szóló tájékoztatót. 
h) Dönt a nyári táborozások rendjéről. 
i) Javaslatot tesz a közalapítványok éves költségvetési támogatásának céljaira és 

összegére. 
j) Javaslatot tesz együttműködési megállapodások és támogatási szerződések 

elfogadására, az ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadására. 
k) Az ágazatot érintő koncepciók elkészítése, javaslattétel elfogadása és 

végrehajtásának ellenőrzése. 
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l) Megtárgyalja és elfogadja a Diákolimpia és egyéb sportesemények megrendezésének 

tervét. 
m) Megtárgyalja és elfogadja Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ifjúságért Közalapítvány, 

valamint a Közművelődési Közalapítvány és az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 
közhasznú jelentését. 

n) Szakmai szempontú javaslatot tesz a kerületi sportlétesítmények működtetésére, 
felújítására, karbantartására és egyéb sportfejlesztésekre. 

o) Gyakorolja az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV. 27.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében 
meghatározott bizottsági feladatkört. 

2. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 7. § helyébe az alábbi új szabályozás lép: 
 

Az Oktatási és Közművelődési Bizottságra átruházott  feladat- és hatáskörök 
7. § (1) Általános feladat- és hatáskörök 

a) Dönt az ágazat intézményvezetői pályázatainak kiírásáról. 
b) Intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatosan meghallgatásokat végez, kinevezési 
javaslatot tesz a Képviselő-testület elé. 
c) Javaslatot tesz az ágazatra vonatkozó helyi pályázatok szövegére, dönt a hatáskörébe 

utalt esetekben a pályázatok végeredményéről. 
d) Javaslatot tesz az ágazatot érintő szakértői vizsgálatokra. 
e) Javaslatot tesz az ágazatot érintő pályázatok benyújtására a Képviselő-testületnek 

vagy a polgármesternek. 
f) Javaslatot tesz az ágazatot érintő társulások, együttműködési szerződések 

létrehozására, véleményezi a megállapodások tervezeteit. 
g) Megtárgyalja és elfogadja Pestszentlőrinc–Pestszentimre Közoktatásért 

Közalapítvány közhasznúsági jelentését. 
h)Megtárgyalja és elfogadja a Közművelődési és Sport Közalapítvány közhasznúsági 

jelentését. 
i) Megtárgyalja és elfogadja a Gyöngyvirág Művészeti – Kulturális Közalapítvány 

közhasznúsági jelentését. 
j) Javaslatot tesz a közalapítványok éves költségvetési támogatásának céljaira és 

összegére. 
(2) Oktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

a) Dönt az óvodai és iskolai beiratkozások és felvételek időpontjáról és módjáról, 
valamint ezek közzétételének módjáról. 

b) Dönt az óvodai, iskolai körzethatárokról. 
c) Dönt a kis létszámú általános iskolai osztályok indításáról, ha az nem jár 

költségvetési módosítással. 
d) Dönt az ágazati minisztérium által kiírt közoktatási célú központi támogatás 

fenntartó rendelkezésében maradó összeg felhasználásáról. 
e) Jóváhagyja a jogszabályban meghatározott esetben a közoktatási intézmény 

munkatervét és éves beszámolóját. 
f) Javaslatot tesz nevelési, pedagógiai programok elfogadására, módosítására. 
g) Értékeli a nevelési, oktatási intézmények foglalkozási és nevelési programjában 

határozott feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét és 
erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

h) Félévenként felülvizsgálja a nevelési, oktatási intézmények finanszírozását. 
i) Elfogadja a fenntartó nevében az iskolaszék működéséről történő beszámolót. 
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j) Figyelemmel kíséri az oktatási, nevelési intézményekben a lelkiismereti és 

vallásszabadság érvényesülését, vallásoktatással összefüggő előírások betartásával 
kapcsolatos feladatellátást. 

k) Ellenőrzi a közoktatási intézményekben a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése 
érdekében tett intézkedéseket. 

l)Szakértői vélemény figyelembevételével értékeli az intézményben végzett szakmai 
munka eredményességét.  

m) Javaslatot tesz az önkormányzat oktatással kapcsolatos éves, közép és hosszú távú 
terveire. 

n) Véleményezi az oktatási, nevelési intézmények alapító okirataival kapcsolatos 
javaslatokat. 

o) Véleményezi a közoktatási megállapodások tervezetét, figyelemmel kíséri a 
közoktatási megállapodások érvényesülését. 

p) Véleményezi a közoktatási intézményekkel kapcsolatos helyiség- és 
ingatlanhasznosítási javaslatokat. 

q) Javaslatot tesz a tandíjról és térítési díjról szóló rendeletek bevezetésére és 
módosítására. 
(3) Közművelődéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 
 Gyakorolja az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról szóló 36/1998. (XI. 17.) sz. önkormányzati rendelet 13. § (3) 
bekezdésében meghatározott bizottsági feladatkört. 
3. § (1) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet szakaszainak számozása a továbbiakban 

eggyel emelkedik 
(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(3) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet jelen módosítással nem érintett részei 

változatlanul hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. január 27. 

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 törvénybe 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 A bizottsági szerkezet átalakítása következtében szükségessé vált az ismét 
létrehozott Ifjúsági és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök szabályozása. 

2. §-hoz Az Oktatási és Közművelődési Bizottság hatáskörének szabályozását tartalmazza. 
3. §-hoz A rendelet további rendelkezéseinek §-száma eggyel emelkedik, illetve a hatályba 

léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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Budapest, 2005. január 27. 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. február 01. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 


