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46/2006. (VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a 
polgármesterre, történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló – 

3/2006.(II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, 45/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel,  19/2005. (III. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  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 önkormányzatról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezés, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 
bekezdésének c) pontja, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 50. § (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint módosítja a Képviselő-testület 
bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. §  A rendelet 1. § (12) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„a) A polgármester I. fokon dönt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 19/2006. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendeletben foglalt következő támogatásokról” 

2. §   A rendelet 1. § (13) bekezdése kiegészül az alábbi „j” és „k” pontokkal: 
„j) Engedélyezi a közoktatási törvényben megadott osztály, csoport átlaglétszámtól, 

valamint a maximális létszámtól való eltérést. 
k) Dönt a címzetes óvodavezetői és a címzetes igazgatói pótlék mértékéről.” 
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3. §  A rendelet 8. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„b) Javaslatot tesz a képviselő-testület II. fokú döntésére a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 19/2006. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglalt támogatási formák tekintetében.”  

Záró rendelkezések 
4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) A rendelet 1. § 12. bekezdés a) pontjának al) alpontja 2006. július 1-jén hatályát 
veszti.  
Budapest, 2006. június 22. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 
Általános indokolás 

A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 102. § -a rendelkezik a Fenntartói igazgatásról, 
ennek keretében a Fenntartó feladatairól. A hivatkozott jogszabályi környezet csak a törvényi, 
illetve rendeleti keretfeltételeket határozza meg. A végrehajtás részletes szabályait a helyi 
önkormányzati rendeletek szabályozzák a helyi feltételeknek és adottságoknak megfelelően. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2006. július 1-
én hatályba lépő rendelkezési értelmében a méltányossági közgyógyellátás a polgármester 
átruházott hatásköréből átkerül a jegyző hatáskörébe.  

Részletes indokolás 
1. §-hoz: 2006. április 1-jén hatályba lépett a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról szóló 19/2006. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet. 

2. § -hoz: Kiegészíti a rendelet 1. § (13) bekezdését j) és k) ponttal. A j) ponthoz: a 
közoktatásról szóló 1993. évi törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatok kerülnek a polgármester hatáskörébe. 

A k) ponthoz: a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm. 
rendelet) 5. § (19) bekezdés alapján a munkáltató kiemelkedő tevékenysége alapján, 
megbízása lejártakor az intézményvezetőnek címzetes óvodavezetői, illetőleg címzetes 
igazgatói címet adományozhat. A Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése szerint a pedagógus-
munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak címzetes óvodavezetői, illetve 
címzetes igazgatói pótlék adható. Ennek mértéke nem haladhatja meg a a pótlékalap száz 
százalékát. 

3. §-hoz: 2006. április 1-jén hatályba lépett a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 19/2006. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet. 
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4. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2006. június 22. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. június 27. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
          j e g y z ő  
 


