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19/2005. (III. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a  Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a 
polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásról szóló -   1/2005. 
(II. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 
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 4. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül 
ki: 

c) az Önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadása, módosítása, ill. az 
előzetes összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegezés jóváhagyása. 

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

változatlanul hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. március 24. 

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

Általános indoklás 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírja az ajánlatkérő 
Önkormányzatnak is, hogy a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig 
éves közbeszerzési tervet készítsen az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Előzetes 
összesített tájékoztatót kell készítenie és azt meg kell küldenie a Közbeszerzések Tanácsának 
szintén április 15-e napjáig. Az éves statisztikai összegezést a Kbt. hatályba lépését 
megelőzően megkezdett beszerzések és közbeszerzések vonatkozásában - az 1995. évi XL. 
törvény alapján – 2005. március 31. napjáig kell elkészíteni és azt a Közbeszerzések 
Tanácsának elküldeni. A Kbt. hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekről és 
közbeszerzésekről 2005. május 31. napjáig kell összegzést készíteni és azt megküldeni a 
Közbeszerzések Tanácsának. 

A jelenleg hatályos jogszabályok törvényben biztosítják az önkormányzatnak a 
rendeletalkotás jogát. A törvény egyes kérdések szabályozását kizárólagosan a testület 
hatáskörébe utalja, de vannak olyan kérdések, amelyek eldöntését a Képviselő-testület 
rendeleti formában átruházhatja. 

Részletes indoklás 

1. §-hoz: A Képviselő-testület átruházza a közbeszerzési terv, előzetes összesített 
tájékoztató és az éves statisztikai összegezés elfogadásával összefüggő 
hatáskörét a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra.  

2. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2005. március 24. 

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

  
  

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 29. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 


