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28/2002. (V. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló  - 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-testület a 
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület bizottságaira és a 
polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 
44/1998. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: hatásköri rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § (1) A hatásköri rendelet 1. § (1) bekezdése kiegészül a következő e) ponttal: 
e) “a 60/2000. (XI. 30.) sz. Fővárosi Közgyűlési rendeleten alapuló pályázati 

dokumentumok aláírása, módosítása  ha a változás összege 5 millió Ft értékhatáron 
belül van  azt követően, hogy a pályázaton való részvételről a Képviselő-testület 
támogató döntést hozott. A polgármester e tárgyban tett intézkedéséről a testületet írásban 
köteles tájékoztatni.” 
(2) A hatásköri rendelet 1. § (13) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal: 

h) „A 2002/2003. tanév rendjéről szóló 30/2002. (V. 17.) OM rendelet 2. § (3) 
bekezdésében meghatározott fenntartói feladatkör gyakorlása” 

2. § (1) A hatásköri rendelet 6. §-a kiegészül a következő h) ponttal 
h) “Megtárgyalja és elfogadja Pestszentlőrinc–Pestszentimre Ifjúságért Közalapítvány 

közhasznúsági jelentését.” 
(2) A hatásköri rendelet 7. § (1) bekezdése kiegészül a következő c) és d) pontokkal: 

c) “Megtárgyalja és elfogadja Pestszentlőrinc–Pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítvány közhasznúsági jelentését.” 

d) Megtárgyalja és elfogadja a Közművelődési és Sport Közalapítvány közhasznúsági 
jelentését”. 
(3) A hatásköri rendelet 8. §-a kiegészül a következő e) ponttal: 

e) “Megtárgyalja és elfogadja az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány közhasznúsági 
jelentését.” 
(4) A hatásköri rendelet kiegészül a következő 10/A §-sal  

10/A. § Testületi-, Ügyrendi és Koordinációs Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 
a) Megtárgyalja és elfogadja a “Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságért 

közalapítvány közhasznúsági jelentését.” 
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Záró rendelkezés 

3. § Jelen rendelet 2002. május 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
pályázati eljárások során is alkalmazni kell. 

Budapest, 2002. május 23. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

Általános és részletes indokolás 

1. §-hoz: A Fővárosi Stratégiai Alaphoz kötődően a kerületi önkormányzat pályázatokat 
nyújt be. A testületi döntést követően az elmúlt időszakban több esetben kellett módosítani a 
pályázati nyomtatványok tartalmát, amelyhez ismételt testületi döntésre volt szükség, amely 
az eljárás elhúzódását eredményezte. A módosítás elfogadásával ez a probléma 
megszüntethető. 

2. §-hoz: A hivatkozott jogszabályhely szerint az iskola fenntartója áthelyezheti az első 
tanítási napot 2002. szeptember 2. napjára (hétfőre) a jogszabályban meghatározott 
egyeztetéseket követően. Ezt a döntést a jelen rendelet hatálybalépését követő (2002. 05. 25.) 
nyolc napon lehet meghozni. 

A határidő betartása érdekében szükséges a rendelet kiegészítése. 
Budapest, 2002. május 23. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
A rendelet kihirdésének dátuma:   2002. május 25.  
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                    jegyző 
 
 


