
BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat ../2008. ( ) számú 
önkormányzati rendeletének megalkotására az 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többszörösen 
módosított 43/2004. (VI. 24.) számú rendelet 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 26. § (1) 
bekezdését - mely a Vagyongazdálkodás Irányelveiről szól - módosítani szükséges. 

Ennek indoka, hogy 2007. évtől nem készült külön Vagyongazdálkodási Irányelv, hanem 
beépült a mindenkori költségvetési koncepcióba. 
Erre való tekintettel - mivel a rendelet alapján a Vagyongazdálkodási Irányelvekről hozott 
határozatot az éves költségvetési rendeletben figyelembe kell venni - célszerű a 
vagyongazdálkodás irányelveit a költségvetési koncepcióban megfogalmazni. 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást soros ülésén tárgyalja, határozataikat a bizottsági 
elnökök a Képviselő-testületi ülésen szóban ismertetik. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hatályos rendeletünket a mellékelt tervezet 
szerint módosítsa. 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a /2008.( ) 
számú önkormányzati rendeletét a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló a 34/2007. (X. 19.) számú, a 
24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006. (V. 19.) számú, a 16/2006. (IV. 14.) számú, a 47/2005. 
(X. 21.) számú, a 46/2005. (IX. 16.) számú, illetve a 15/2005. (IV. 22.) számú önkormányzati 
rendeletekkel módosított 43/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

B u d a p e s t , 2008. november 06 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Nesztcli István 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
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Budapest ... 

Veijbai Lijos 
polgármester 

jegyző 



/2008. (....) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelete 

a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló a 34/2007. (X. 19.) számú, 

a 24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006. (V. 19.) számú, a 16/2006. (IV. 14.) 
számú, a 47/2005. (X. 21.) számú, a 46/2005. (IX. 16.) számú, 

illetve a 15/2005. (IV. 22.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 
43/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet 26. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„26. § (1) A Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáig a 
tervévet megelőző évben a költségvetési koncepció részeként határozatot hoz a 
Vagyongazdálkodás Irányelveiről a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
előterjesztése alapján. 
Az előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság településfejlesztési 
szempontból véleményezi. 
A költségvetési koncepcióban megfogalmazott Vagyongazdálkodási Irányelvekről hozott 
határozatot az éves költségvetési rendeletben figyelembe kell venni." 

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István . 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. november .... 

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. november.... 



./2008. (....) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelete 

a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló a 34/2007. (X. 19.) számú, 

a 24/2007. (VII. 13.) számú, a 21/2006. (V. 19.) számú, a 16/2006. (IV. 14.) 
számú, a 47/2005. (X. 21.) számú, a 46/2005. (IX. 16.) számú, 

illetve a 15/2005. (IV. 22.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 
43/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

26. § (1) A Képviselő-testület az éves 
költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásáig a tervévet megelőző évben 
a Vagyongazdálkodás Irányelveiről 
határozatot hoz a Tulajdonosi Bizottság 
előterjesztése alapján. 
Az előterjesztést a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
településfejlesztési szempontból 
véleményezi. 
A Vagyongazdálkodási Irányelvekről 
hozott határozatot az éves költségvetési 
rendeletben figyelembe kell venni. 

1. § A rendelet 26. § (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 

„26. § (1) A Képviselő-testület az éves 
költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásáig a tervévet megelőző évben 
a költségvetési koncepció részeként 
határozatot hoz a Vagyongazdálkodás 
Irányelveiről a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság 
előterjesztése alapján. 
Az előterjesztést a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
településfejlesztési szempontból 
véleményezi. 
A költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott Vagyongazdálkodási 
Irányelvekről hozott határozatot az éves 
költségvetési rendeletben figyelembe kell 
venni." 

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. november 

. . i 

A hatálybalépés napja: Budapest. 2008. november 


