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Tárgy: Javaslat a Budapest Józsefváľosi
rmányzat vagyonáľól, valamint a
veľsenyeztetés és a helyĺ költségvetési szeľvek beszerzésĺ eljáľásának szabályaiľól szóló
3712003. (VII.07.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására
Meghívó szeľinti

Előterjesztő: dr. Mészar Erika a jegyzőt helyettesítő a|jegyzo
A Képviselő-testtilet tilésénekidőpontj a: 20t t .július 2 1 .
Az előteľjesztés előkészítője és leíľója: Jegyzoi Kabinet Jogi Csoport
Az előterjesztés nyílt ülés keľetében tláľgyalandó
Az előterjesztést előzetesen aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tźlrgyalta
A rendelet elfogadásahoz minősített szótöbbség sziikséges
Melléklet: 1 db önkorm ánvzati rendelęt terv ezet

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A

Képviselő-testĹilet 20II. július 7-én tar:tott tilése keretében tárgya|ta és módosította a
Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzataÍő| sző|ő I9l2009. (V.06')
önkormány zati r ende|etet (a to vábbiakb an : sZMsZ).

Az SZMSZ módosítás tĺibbek kcĺzött

érintette az <jnkormźnyzati tulajdonban Iévő gazdasági
taľsaságok vonatkozásźlbarĺ a személyi kérdésekkelkapcsolatos hatásk<jröket, melyek a
39l20I1. (V[.11.) önkormźnyzati ľendelet a|apjźtn a polgáľmester hatáskörébe keľiiltek.

Az

önkoľmányzat tulajdonában lévő gazdaságí taľsaságok szervezeti, tagsági jogait a
Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat vagyonĺĺľól,valamint a versenyeztetés és a helyi
kĺiltségvetésiszervek beszerzési e|járásźnak szabá|yairől szóló 3712003. (VII.07.)
o nkoľmany zatí r endelet (a további akban : V agyonľenđelet)is szab á|y o zza,

Az

önkormányzati

rendeletek közötti

tlsszhang megteremtése érdekébenszükséges a
Vagyonľendelet módosítása is, melyre vonatkozó javaslatot az előterjesztés melléklete képezi'
Mindezek alapjánkérem a Képviselő-testtiletet az ĺinkoľmźnyzatiľendelet megalkotására.
Budapest,

ł,8k,

20Il.július 12.

a je

Dr. MészaľErika
gyzőt helyettesítő a|j egy Ą
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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺizsefváľosi ÖnkormányzatKépviselő.testůiletének
.

.., 12011. (.
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iinkormányzati ľendelete

a Budapest Jőzsefvárosi

onkoľmányzatvagyonárőll, valamint a versenyeztetés és a helyi
ktiltségvetésibeszeľzésieljárásainak szabályaiľót szĺólĺĎ

37 ĺ2003. (vII.07.)

Budapest Főváľos

önkoľmányzati ľendelete módosításáľĺíl

VIII. kenilet

Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviseltí-testülete a helyi
önkormĺĺnyzatok'rő| sző|ő 1990. évi LXV. töľvény 16. $ (1) bekezdéséb eÍl, az áI|aĺrhánartásról szóió
|992. évi XXXVIII' tĺirvény108. $-ban kapott felhata|mazás alapjĺína következő ľendeletet alkotia.

1. $ a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat vagyoniĺľól, valamint a vefsenyeztetés és a helyi
kĺiltségvetésibeszeruésieljaľásainak szabá|yairól szóló 3712003. (VII.07.) önkormanyzati rendeleie
21. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,21. $ (I) Az önkormányzat tu|ajdonában lévő egyszemélyes gazdasági taľsaság a|apitásárő|, a
táľsaság megszűntetéséről, a többszemélyes gazdasági társaság létrej<ittéľő1 és ň.g'źĺne'érői a
Képviselő-testület dönt.
(2)
polgĺĺrmesteraz önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes és tĺjbbszemé|yesgazdasági
^
táľsaságokkal
kapcsolatos hatásköľęit at9l2OO9. (V'06.) önkormányzati rendeletben foglaltak szeriit
gyakorolja.
(3) Az önkoľmanyzattagságával érintett gazdasági taľsaságok esetén az (1) és (2) bekezdésben fel
nem sorolt ĺinkormányzati tulajdonosi jogokat a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
gyakorolja."
2. $Ez a rendelet 20II.július 22. napján|éphatá|yba.
Budapest, 201'I.július ...
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dr.Mészát Erika
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dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
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Budapest Főváros VIII. kerület
Józs efvárosi Önko ľm ány zat
3712003. (v[.07.) iik. számú rendelete.
A Budapest Józsefváľosĺ onkor mányzat
vagyonáľĺíl,valamint a veľs€nyeztetés és a
ktiltségvetésiszervek beszeľzésĺelj
szabályaiľĺól

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefoáľos
onkormán yzat Képviselő.testületének
....1201'1. (... . ...) tinkoľmányzati rendelete
a Budapest Józsefo áľosi onkor mányzat
vagyonáľól, valamint a versenyeztetés és
helyi kiiltségvetési szeľvek beszeľzési
elj áľásának szabáIyaiľĺílszólĺí
37 12003. (vil.07.) iinkoľmányzati rendelete
módosításáról

A Rendelet 21.
delkezés lép:

$-a helyébe a követkęző

ľen-

21. $ (1) Az cinkoľmźnyzat tulajdonában lévő ,,(I) Az önkoľmanyzat fu laj don źlban Iévő
egyszemélyesgazdaságitĺáĺsaságalapításźlről,
egyszemélyesgazdaságitaľsasága|apításźtrő|,
a tarsaság megsztintetéséľől, a többszemélyes
tarsaság megszüntetéséľől, a többszemélyes
gazdaséryi taľsaság létrej öttéről és megszúné- gazdasági társaság létrejöttéről és megszűséről, valamint a valamennyi gazdaságitźrsa- nésérőla Képviselő-testület d<jnt.
ság önkoľm źnyzat á|ta| đe|egá|tv ezető
ti s ztsé gvi s el ő inek me gv źiasztásárő| a Képvi selő-testület dönt.

Az ĺinkoľmanyzat tagságáv a|' érintett gazdasági társaságban M(1) bekezdésben fel ne
sorolt önkoľmany zati tliaj donosi j o gokat a
Y áĺ o sgazdálko dási és Pénztigy i Bizottság
(2)

gyakoľolja.

(2) A polgármestet az ĺinkormanyzattu|ajdonában lévő egyszemélyes és tĺibbszemélyes
gazđaságitáľsaságokkal kapcsolatos hatásköreít a |9 12009. (V.06.) önkormany zati rendęletben foglaltak szerint gyakorolj a.

Az önkormanyzattagságáva| érintett gazdasági taľsaságban az(I) és (2) bekezdésben
(3)

fel nem sorolt önkormanyzatit:v|ajdonosi jogokat aYźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bi-
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