
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

45/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és 
hatáskörök átruházásról szóló   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 önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) 
bekezdésében megfogalmazott rendelkezések alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A rendeletben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság neve „Pénzügyi Költségvetési és 
Közbeszerzési Bizottság”-ra módosul. 

2. § A rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont szövege az alábbiak szerint változik: 
c) Az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervének az előző év november 15. napjáig 

történő jóváhagyása. 
3. § A rendelet az alábbi 4/A §-sal egészül ki: 
A közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok: 

(1) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének elfogadása, módosítása, ill. az előzetes 
összesített tájékoztató és az éves statisztikai összegzés jóváhagyása. 

(2) A nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a bizottság 
ellenőrzi a közbeszerzést érintő képviselő testületi és más bizottságok határozatainak, valamint 
a közbeszerzési terv végrehajtását, 

(3) A Pénzügyi Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság negyedévente számol be a 
képviselő testületnek a hatáskörében hozott közbeszerzéssel összefüggő döntéseiről, 
feladatának végrehajtásáról, először 2006. április hónapban. 
4. § (1) Jelen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba. 

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban maradnak. 
Budapest, 2005. október 27. 
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Indokolás 

Általános indokolás 

A jogszabályváltozások indokolják a hatáskör átruházásokat. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A feladatkör bővülése indokolja a bizottság nevének megváltoztatását. 
2. §-hoz: A helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az 1997. évi CXXXI. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi LXXXXII. törvény 4. szakasz 6. bekezdése szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő testület az előző év 
november 15-ig hagyja jóvá. A törvényi rendelkezés végrehajtására – a képviselő testület 
tehermentesítésével – célszerű a hatáskört a Pénzügyi Költségvetési és Közbeszerzési 
Bizottságra ruházni. 

3. §-hoz: A bizottságnak a nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásokkal 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket tartalmazza. 

4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
Budapest, 2005. október 27. 
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