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 44/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

Az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 

16/1999.(VI. 02.) 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 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és intézményei beruházási és 
felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
16/1999. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: beruházási rendelet) az alábbiak szerint módosítja.  

1. § A beruházási rendelet 5. §-a új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki. 
(5) A több év alatt megvalósuló építési beruházás esetén a beruházás, felújítás értéke a 

teljes beruházás, felújítás ellenértéke. 
(6) A becsült érték kiszámítása során mindazon beruházások vagy felújítások értékét 

egybe kell számítani, amelyek 
a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [az (5) bekezdése szerinti eset 

kivételével], és 
b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg. 

2. § A beruházási rendelet 5. § (5) bekezdés számozása (7) bekezdésre módosul. 
3. § A beruházási rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 

(4) Az 1. § (1) b)-d) pontjában meghatározott szervek beruházásainál vagy felújításainál a 
beruházási vagy felújítási alapokmány jóváhagyására a szerv vezetője jogosult, ha a 
beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a 
beruházó számára. Amennyiben a beruházás megvalósítása kapcsán működési 
többletköltség-igény merül fel, úgy a beruházási, illetve felújítási cél jóváhagyásához a 
Pénzügyi és Költségvetési bizottságnak jóváhagyó döntése is szükséges. 
4. § A beruházási rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 

(6) A beruházás vagy felújítás előkészítési feladatait végrehajtani, valamint az előkészítés 
költségeit - ide nem értve az  alapokmány előkészítésének költségeit - felhasználni csak 
jóváhagyott  alapokmány birtokában lehet. Ha az előkészítés feladataira az alapokmányban 
jóváhagyott keret nem nyújt fedezetet és a szükséges költségek az alapokmányban rögzített 
költséget 10%-nál nagyobb mértékben meghaladják, úgy kezdeményezni kell a beruházási 
vagy felújítási alapokmány módosítását. 
5. § A beruházási rendelet 16. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) Nem kell alkalmazni jelen rendelet 16. § (2)-(8), és a 17-22. §-ait az Önkormányzat 
azon felújításánál, amelyek az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. között létrejött 
Ingatlankezelési Szerződés E) pontja hatálya alá esik.  
6. § A beruházási rendelet 16. § (3) bekezdés számozása (4), a (4) bekezdés számozása (5), 

a (6) bekezdés számozása (7), a (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul. 
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Záró rendelkezések 

7.  § (1) E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendelet 2. § (3) 
bekezdése hatályát veszti 

B u d a p e s t ,  2001. december 13. 

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

ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Tekintettel arra, hogy a beruházási rendelet, a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 
28/1996. (X. 1.) sz. rendelet valamint a közbeszerzésekről szóló 1995. XL. törvény 
alkalmazása összefügg, a törvényi változásokat – melyek a beruházási rendeletet érintik – a 
helyes jogkövetés érdekében célszerű a rendeletben is alkalmazni. Jelen rendeletmódosítás 
egyrészről ezeket a változásokat tartalmazza. Ilyen változás a tervezett beruházás, felújítás 
értékhatárának meghatározására vonatkozó szabályozás. Az Önkormányzat és a 
Vagyonkezelő Rt. által kötött Ingatlankezelői Szerződés E. pontja tartalmazza az 
Önkormányzati tulajdonban, de Vagyonkezelő Rt. kezelésében lévő ingatlanok felújításának 
szabályait. A Szerződés maradéktalan betartása érdekében szükséges a Vagyonkezelő Rt-t a 
rendelet 16. § (2)-(8), és a 17-22. §-ai alól kivonni. 

B u d a p e s t ,  2001. december 13. 

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

 


