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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 

54/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete

 

a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

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

rendeli el: 

 

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

a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § a) pontjában az ideiglenes 

bizottság szövegrész helyébe “hatáskörrel rendelkező bizottság” szövegrész lép. 

2.  § A rendelet 1. § a) pontjában “Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság” 

szövegrész  helyébe a  “Városüzemeltetési Bizottság” szövegrész lép. 

3.  § A rendelet 4. § (1) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:  

„(1) Az adott évi költségvetésben meghatározott keret kimerülését követően kizárólag 

olyan pályázat nyújtható be, amely olyan munkát tartalmaz, amelynek megkezdése 

víz-, gáz-, elektromos áram-, és távfűtési szolgáltatásból történt kizárás haladéktalan 

megszüntetése érdekében nem tűr halasztást. 

4. § A rendelet 5. § (10) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1a) bekezdésében, 

10. § (1)-(2), (4)-(6), (7) és (9) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében az „Ideiglenes 

Bizottság” szövegrész helyébe az “hatáskörrel rendelkező bizottság” szövegrész lép. 

5.  § A rendelet 14/A. § (3) bekezdésében a TPEIB szövegrész helyébe a „hatáskörrel 

rendelkező bizottság” 

6.    § (1) E rendelet a – 3. § kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 3. §-a 2019. december 21. napján lép hatályba. 

Budapest, 2019. december 19. 

  

Pikó András      Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

                                                           
 RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 49/2019. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 
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polgármester                   jegyző  

   

 

 

 

INDOKOLÁS 

a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) 

önkormányzati rendeletet módosító 54/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

1-2-4-5. §-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. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelkezés a pályázatok folyamatos benyújtásának lehetőségét szünteti meg, és csak egy 

szűk körben biztosítja továbbra is a lehetőséget a pályázati rendszer pénzügyi szempontból 

kiszámíthatóbb működtetése érdekében. 

 

6. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 


