
6. számú melléklet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (XII....) önkormányzati rendelete 

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107-109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§ A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 49. § (1) bekezdése a következő e) ponttal 
egészül ki: 

e) dönt az előzetes üzleti terv elfogadásáról. 

2. § A Rendelet 49. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

f) dönt a végleges üzleti terv elfogadásáról, amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest fedezetet igényel. 

3.§ A Rendelet 49. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

g) dönt a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, amennyiben a nyereség sorsáról is dönteni szükséges. 

4. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
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jegyző 
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a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. IS.) 
önkormányzati rendelet 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. 
( ) önkormányzati rendelete a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

49. § (1) A Képviselő-testület 

a) dönt egyszemélyes gazdasági társaság 
Önkormányzat által történő alapításáról, a 
társaság megszüntetéséről, 
b) dönt a többszemélyes gazdasági társaság 
Önkormányzat tulajdonosi részvételével 
történő alapításában való részvételről és 
kialakítja a megszüntetésével kapcsolatos 
tagi álláspontot, 
c) határoz az Önkormányzat vagyona 
tulajdonjogának gazdasági társaság 
rendelkezésére bocsátásáról és a társaság 
jegyzett tőkéjének emelése ügyében, ideértve 
az ingatlan vagyon ingyenes használatának 
biztosítását is, 
d) az Önkormányzatot a társasági 
részesedése alapján megillető tulajdonosi 
jogok egészének vagy meghatározott 
részének gyakorlására vonatkozó 
meghatalmazásról. 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban a 
Rendelet) 49. § (1) bekezdése a következő e) 
ponttal egészül ki: 

e) dönt az előzetes üzleti terv elfogadásáról. 

2. § A Rendelet 49. § (1) bekezdése a 
következő f) ponttal egészül ki: 

f) dönt a végleges üzleti terv elfogadásáról, 
amennyiben az előzetes üzleti tervhez képest 
fedezetet igényel. 

3.§ A Rendelet 49. § (1) bekezdése a 
következő g) ponttal egészül ki: 

g) dönt a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadásáról, amennyiben a 
nyereség sorsáról is dönteni szükséges. 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a stratégiai fontosságú, általában pénzügyi fedezetet igénylő 
dokumentumok elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe kerüljenek. 

Részletes indokolás: 

1.§-hoz 

Javasolt szabályozni, hogy az üzleti terv elfogadása, mely önkormányzati szerv hatáskörébe tartozzon, tekintettel arra, 
hogy a költségvetést megalapozó dokumentumról van szó javasolt a Képviselő-testületnek elfogadnia. 

2.§-hoz 

A végleges üzleti terv több esetben eltérhet az előzetes üzleti tervtől, ezért amennyiben ez az eltérés többlet fedezetet 
igényel, szintén javasolt, hogy erről a Képviselő-testület döntsön. 

3.§-hoz 

A számviteli törvény szerinti beszámoló egyik kötelező eleme a nyereség sorsáról történő döntés meghozatal, azaz 
hogy osztalék formájában kifizetésre kerüljön-e vagy a társaság tartalékát emelje, erre tekintettel javaslom, hogy ezt a 
döntést a Képviselő-testület hozza meg. 

4.§-hoz 

Hatály bal éptetö rendelkezést tartalmaz. 



Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. 
§ (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, 
illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja, hogy a 
stratégiai fontosságú dokumentumok elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe kerüljenek. 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a 
jogszabály megalkotására nincs kötelező jogszabályi előírás. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem 
igényel többlet feltételt. 


