Budapest Józsefváros Önkormányzatának
48/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete

egyes gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek módosításáról *

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9.§ (3), 16.§ (1) és
80.§ (1) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 74.§ (2) bekezdése és a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
96.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az egyes gazdálkodással összefüggő önkormányzati
rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK
1.§

(1) A Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 2003. évi költségvetésről és
végrehajtási szabályairól szóló 14/2003. (II.18.) számú rendelete 5.§-a helyébe az alábbi szöveg lép:
“5. §
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal egyedi, célhoz nem kötött, átmenetileg
szabad pénzeszközeinek államilag garantált értékpapírban vagy betétként való maximum 6 hónapos - elhelyezésével és visszavonásával (elidegenítésével), illetve a
tulajdoni
részesedést
jelentő
értékpapír-vásárlással,
valamint
az
értékpapír-elidegenítéssel kapcsolatos hatásköreit egymilliárd forintos egyedi
értékhatárig a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. Az elhelyezés (vásárlás)
és visszavonás (elidegenítés) során az egyéb önkormányzati rendeletekben foglalt
feltételektől el lehet térni. A Polgármesteri Hivatal átmenetileg szabad pénzeszközei
bármely pénzintézetnél államilag garantált értékpapírban vagy betétben köthetők le.


HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018.
OKTÓBER 12-TŐL
Rendelkezései beépítve a 14/2003.(II.18.), 37/2003.(VII.07.), 29/2000.(VII.14.), 29/1996.(V.17.) ök.sz. rendeletekbe.
Egységes szerkezetben a módosító 66/2012.(XII.13.) sz. rendelettel,
*
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(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek
közötti átcsoportosítás joga egymilliárd forintos egyedi értékhatárig a Költségvetési és
Pénzügyi Bizottságot illeti meg jogszabály eltérő rendelkezése hiányában (Áht. 74.§
(2)).”
(2)1
(3)2
(4) A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve
rendelkezési jogok gyakorlásnak szabályairól szóló többször módosított 29/2000. (VII.14.) sz. ök.
rendelet hatályát veszti.
(5) A lakásépítés támogatásának rendszeréről, valamint a fiatal házasok első lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló 29/1996. (V.17.) sz. ök. rendelet az alábbi 11/A.§-al egészül ki:
„11/A.§
(1) Az önkormányzat által kötendő támogatási (vagy egyéb) szerződésben a felek a támogatás
(pénzösszeg) visszafizetésének biztosítására jelzálogjog alapításáról állapodhatnak meg.
Elidegenítési és terhelési tilalmat szerződéssel csak a (2) bekezdésben fennálló feltételek esetén
lehet kikötni.
(2) Az elidegenítés és terhelés jogát szerződéssel csak a tulajdonjog átruházása alkalmával lehet
korlátozni vagy kizárni és csak abból a célból, hogy a tilalom az átruházónak vagy más
személynek a dologra vonatkozó jogát biztosítsa. Ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásban
azt a jogot is fel kell tüntetni, amelynek biztosítására a tilalom szolgál.
(3) Az önkormányzati követelés visszafizetése (megszűnése, elengedése) esetén a kapcsolódó
jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséről (a törléshez való hozzájárulás
kiadásáról) intézkedni kell, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Ezen törlés esetében a
hozzájáruló tulajdonosi döntést külön nem kell meghozni.”
(6) 3

II. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályon kívül helyezte a 66/2012.(XII.13.) sz. rendelet 53. § (3) bek. 2. pont 2013. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 66/2012.(XII.13.) sz. rendelet 53. § (3) bek. 2. pont 2013. január 1-től.
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Hatályon kívül helyezte a 66/2012.(XII.13.) sz. rendelet 53. § (3) bek. 2. pont 2013. január 1-től.
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 2003. szeptember 11.

Dr. Jónás Béla
mb. jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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