
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

69/2006. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló – 
23/2004. (V. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel módosított 2/2004.(II. 03.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/B. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, és a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 15. § (6)-(8) bekezdései alapján módosítja 
a Szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló módosított 2/2004. (II. 03.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: rendelet):  

1. § (1) A rendelet 4. § (1) bekezdésének ac) pontja az alábbiakra módosul: 
4. § (1) ac) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szociális és Lakásügyi Bizottságának elnöke és alelnökei 
 
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésének ad) pontja az alábbiakra módosul: 
4. § (1) ad) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Képviselő-testülete Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke vagy alelnöke.  
 
(3) A rendelet 4. § (1) bekezdésének ae) pontja jelen rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti. 
(4) A rendelet 4. § (1) bekezdésének cc) pontja jelen rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti. 
 
(5) A rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiakra módosul: 
4. § (2) b) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda vezetője 
 
2. § A rendelet V. fejezetének címe az alábbiakra módosul: 
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V. fejezet 

Helyi Gyermekvédelmi Tanácskozás 

3. § (1) A rendelet 6. § (3) bekezdésének d) pontja az alábbiakra módosul: 
 

6. § (3) d) Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökét és alelnökeit, az Egészségügyi és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság elnökét 
 
    (2) A rendelet 6. § (3) bekezdésének e) pontja az alábbiakra módosul: 
 6. § (3) e) Vöröskereszt XVIII. kerületi szervezetének vezetőjét 
 
    (3) A rendelet 6. § (3) bekezdésének m) pontja az alábbiakra módosul: 
 6. § (3) m) Budapest XVIII. kerületi közoktatási intézmények Gyermekvédelmi    
  Felelősök Munkaközössége vezetőjét. 

Záró rendelkezések 

4. §  (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 (2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak.  

  Budapest, 2006. november 23. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

2006. október 1. napján Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
megtartott, az önkormányzati képviselők, polgármesterek és kisebbségi önkormányzatok 
2006. évi választásán kialakult végeredmény alapján változott a képviselő testület létszáma, 
összetétele. 

Ennek tükrében, új összetételű, valamint elnevezésű állandó bizottságok alakultak, melyek 
indokolják jelen rendelet módosítását. Mindezekről a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló, többször módosított 25/1995. (VIII. 31.) Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezett. 

A 1247/2006. (X. 12.) számú, valamint a 1248/2006. (X. 12.) számú Képviselő-testületi 
határozat döntött a bizottsági alelnökök számáról. 
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Részletes indokolás 

1. §-hoz: A módosítást az indokolja, hogy a bizottság elnevezése megváltozott, valamint a 
bizottságnak két alelnöke lett. Alapvető fontosságú, hogy a kerületben szociális feladatot 
ellátó érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek és alapítványok rendelkezzennek szavazati 
joggal. Pontosításra került a Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda elnevezése is. 

2. §-hoz:   Fejezetcímbeli pontosítás történt. 
3. §-hoz: A bizottság új elnevezését tartalmazza a paragrafus. A Helyi Gyermekvédelmi   

Tanácskozásra meg kell hívni a közoktatási intézmények Gyermekvédelmi Felelősök 
Munkaközössége vezetőjét.    

4. §-hoz: Jelen rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
Budapest, 2006. november 23. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 


