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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32. cikke (2) bekezdésében, 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 

36. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ában és 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 7. §-ában és 13. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról a következő rendeletet alkotja: 

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve 

hasznosításához vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás 

lebonyolítását, az őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, az önkormányzati 

fenntartású intézmények és a Polgármesteri Hivatal épületének, épület tartozékainak 

karbantartását, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, értékesítésének, hasznosításának 

lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és 

szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a 

szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt.” 

 

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti.  

 

Budapest, 2016. december   

 

 

 Danada-Rimán Edina     dr. Kocsis Máté 

      jegyző     polgármester 

                                                           
 RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 66/2012. (XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE. 

HATÁLYON KÍVÜL HELYZTE A 39/2016. (XII.21.) ÖNK. RENDELET 2. §-A 2017. JANUÁR 2-

TŐL. 



 

INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A kizárólagos joggal rendelkező gazdasági társaság – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

– feladatainak módosítását tartalmazza. 

2. §-hoz 

Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmaz. 


