
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

8/2000. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

az önkormányzat  vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról és a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 14/1996. (VI. 30.) 

számú rendeletek módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 29/1997.(X.21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 8. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyonának kezelésével, annak 
hasznosításával (az  Ötv. 64. § (7) bekezdésének felhatalmazása alapján) vagyonkezelési 
szerződéssel, vagy egyéb, a hasznosítás módját rögzítő szerződéssel (továbbiakban együtt: 
vagyonkezelési szerződés) e rendelet szabályai szerint intézményt, gazdálkodó szervezetet is 
megbízhat. 

A vagyonkezelő vagy a vagyon hasznosító (továbbiakban: vagyonkezelő)  a vele kötött 
szerződés tartalma szerint rá ruházott jogosítványokat gyakorolja és teljesíti a szerződésben a 
részére előírt kötelezettségeket." 

2. § A lakások- és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 14/1996.(V.30.)sz. 
önkormányzati rendelet 49.§.(7)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Jelen rendelet 2.§.(1) 2.pontjában szereplő Vagyonkezelő Szervezet alatt a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek kezelését, hasznosítását  vagyonkezelési szerződés  vagy egyéb, a 
hasznosítás módját rögzítő szerződés  (továbbiakban együtt: vagyonkezelési szerződés) 
alapján végző  szervezetet kell érteni." 

(Az alaprendelet eredeti (7)bekezdése (8) bekezdésre változik.) 
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

B u d a p e s t ,  2000. március 30. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

Általános és részletes indokolás 

A vagyongazdálkodási rendszer átalakítása  keretében elfogadott és végrehajtott 
koncepcionális módosítások szükségessé tették a vonatkozó önkormányzati rendeletek 
áttekintését és ahol ez szükséges volt az összhang megteremtése érdekében, azok módosítását. 

B u d a p e s t ,  2000. március 30. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 


