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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2019. december 20. 

 

       Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

          jegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében a 

„Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot” szövegrész helyébe a „tulajdonosi 

jogokat gyakorló bizottságot” szövegrész lép. 

 

2. § A Rendelet 2. § (3) és (9) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 

9. § (2) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, (4)-(5) 

bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 26. § (2) 

bekezdésében, 27. § (9) bekezdésében, 29. § (1) és (3) bekezdésében, 30. § (3) 

bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 31. § (3) bekezdés 

c) és d) pontjában, 31. § (5) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 34. § (2) 

bekezdésében a „Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság” szövegrész lép. 

 

3. § A Rendelet 33. § (1) bekezdésében a „Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságra” 

szövegrész helyébe a „tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságra” szövegrész lép. 

 

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2019. december 19. 

 

 

  

Pikó András      Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

             polgármester                   jegyző  
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INDOKOLÁS 

az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati 

rendeletet módosító 51/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

1-3. §-hoz 

A rendelkezés a Képviselő-testület bizottsági struktúrájának megfelelően – a Képviselő-

testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelettel 

összhangban – állapítja meg a bizottságra átruházott hatásköröket. 

 

4. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

  

 


