
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének  

8/2011. (IV. 05.) sz.  önkormányzati rendelete 

a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 5/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel  módosított  -   8/2008. (II.26.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alkotmány 44/A (1) bekezdés b, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Beruházási alapokmányt a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki 
Irodája állítja össze a Vagyon18 Zrt. közreműködésével. A Beruházási alapokmány egy-egy 
példányát, jóváhagyását követően azonnal meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Költségvetési Irodájának.” 

2. §  A Rendelet 7. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat beruházásainál a beruházói és felújítói feladatok ellátása a 
Polgármesteri Hivatalon belül a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda, valamint a 
Beruházási alapokmány jóváhagyására jogosult szerv vagy személy döntésével kijelölt 
szervezet, gazdasági társaság (a továbbiakban: Beruházó) feladata.” 

3. § A Rendelet 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  

„A tájékoztatóban fel kell tüntetni a Beruházás megvalósítására fordított kiadásokat. Az 
engedélyokirattól történő eltérés esetén a tájékoztatónak tartalmaznia kell az eltérés okainak 
részletes bemutatását.”  

4. § A Rendelet 18. § -a az alábbiak szerint módosul: 

„A jelen rendeletben meghatározott értékhatárok forintösszegei alatt bruttó összeget kell 
érteni a 2. § (4) bekezdése kivételével.” 

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Budapest, 2011. március 31.  
dr. Váczi - Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila  s.k. 
címzetes főjegyző polgármester 

 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A Rendelet módosítását a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása, valamint a beruházások belső 
ellenőrzése során a rendelet módosításával kapcsolatosan megfogalmazott javaslatok tették 
szükségessé.  

Részletes indokolás 

1. § -2. §- hoz A polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása során megtörtént a feladatok 
racionalizálása, s módosult az Irodák elnevezése is, ennek átvezetése szükséges a 
Rendeletben.   

3. § -4. §- hoz a beruházások belső ellenőrzése során a rendelet módosításával 
kapcsolatosan megfogalmazásra került a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tájékoztatásának 
szükségessége és módja, valamint, hogy a rendeletben a beruházások bruttó értéken 
kerüljenek meghatározásra.   

5. § -hoz  Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

Budapest, 2011. március 31. 

 

 
dr. Váczi - Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila  s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. április 5. 
 
 
   Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 
      Címzetes főjegyző  

 2


