52/2004. (XII.21.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának
szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelet, valamint a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes
szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel
szóló 38/2002. (XI.07.) ök. sz. rendelet módosításáról *
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 16. § (1), 18.§ (1) és 80.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ “A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a
helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól” szóló 37/2003. (VII.07.) ök.
sz. rendelet 6.§ (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az (1) bekezdésben említett vagyon vonatkozásában a költségvetési szervekkel
vagyonkezelési szerződést kell kötni 2006. január 1-jéig, amelyben rögzíteni kell többek
között a költségvetési szerv bérbeadói jogosítványait és a vagyongazdálkodás intézményi
irányelveit, valamint a költségvetési szerv vagyonának tételes felsorolását.”
2.§ „A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes
szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002.
(XI.07.) ök. sz. rendelet 71/A.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„A polgármesteri, alpolgármesteri, tanácsnoki, illetve a Képviselő-testület működésével
összefüggésben biztosított képviselői keret előirányzattal kapcsolatos, közbeszerzési eljárás
alá nem tartozó beszerzések esetében - amennyiben a keretből történő kifizetésnek egyéb
akadálya nem áll fenn - a beszerzéssel kapcsolatos önkormányzati (ajánlatkérői) döntést –
törvény eltérő rendelkezése hiányában - külön nem kell meghozni, hanem a beszerzést minden
esetben jóváhagyottnak kell tekinteni, ideértve a korábban már biztosított előirányzatok
terhére kötött szerződéseket is.”
3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

* Rendelkezései beépítve a 38/2002.(XI. 07.) ök. sz. rendelet, valamint a 37/2003.(VII.07.) ök. sz. rendelet
rendelkezéseibe. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 19/2009.(V.06.) ÖNKORMÁNYZATI
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