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43/2003. (XI.04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

 a  képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásról szóló többször módosított -  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. § (1) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (11) bekezdése az alábbi f) ponttal 
egészül ki: 

f) az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási beruházások térítésmentes 
vagyonjogi átadásánál a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben az 
önkormányzatot megillető jogosítványokat. 
(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (13) bekezdése a) pontja az alábbiak 

szerint módosul: 
a) Oktatási, nevelési intézmények, valamint gazdálkodási szervezeteik SZMSZ-ének, 

házirendjének jóváhagyása. 
(3) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 1. § (13) bekezdése az alábbi i) ponttal 

egészül ki: 
i) A részben önállóan gazdálkodó oktatási nevelési intézmények és az önállóan 

gazdálkodó költségvetési intézmények közötti megállapodások jóváhagyása. 
2. §   Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 3. § az alábbi j) ponttal egészül ki: 

j) A háziorvosi praxisok utcanévjegyzékének meghatározása. 
3. §   Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet 8. § az alábbi d) ponttal egészül ki: 

d) Javaslattétel a kerület közterületeinek elnevezésére 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest, 2003. október 30. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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I N D O K O L Á S 

Általános indoklás 

A jelenleg hatályos jogszabályok törvénybe biztosítják az önkormányzatnak a rendelet alkotás 
jogát. A törvény egyes kérdések szabályozását kizárólagosan a testület hatáskörébe utalja, míg 
vannak olyan kérdések, amelyek eldöntését a képviselő testület rendeleti formában 
átruházhatja. 

Részletes indoklás 

1. §-hoz: A napi munka elvégzésének megkönnyítése indokolja, hogy a munkák elvégzését 
követően a polgármester adja ki a szükséges nyilatkozatot, ne kelljen megvárni a képviselő-
testület következő ülésének időpontját. 
Az oktatási nevelési intézmények vonatkozásban a módosítást a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény változása indokolja. 
Az együttműködési megállapodások jóváhagyására a belső ellenőrzés észrevételei alapján van 
szükség. 

2. §-hoz: Az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján szükséges a 
rendelet 3. szakaszának j) ponttal történő – a háziorvosi praxisok utcanévjegyzékének 
meghatározása – kiegészítése. 

3. §-hoz: A kerületben egyre több új lakás épül, amely építési telkek vonatkozásában 
szükséges az utcanevekre történő javaslattétel. Ahhoz, hogy a testület megalapozottan tudjon 
dönteni- figyelemmel a lakosságtól beérkező javaslatokra is, célszerű a Településfejlesztési 
Bizottságot felhatalmazni az előkészítő feladatok elvégzésére és a javaslatok megtételére. 

4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
Budapest, 2003. október 30. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 


