BUDAPEST XXI.
KERÜLET

CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA

K ÉPVISELŐTESTÜLET

30/2007. (IX.25.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata
Kt. r endelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 38/2005. (XII. 13.) Kt. számú rendelet
módosítására

30/2007. (IX. 25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor mányzata Kt. sz. rendelete
az Önkor mányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakor lásáról szóló
38/2005. (XII. 13.) Kt. számú r endelet módosítására

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Ötv. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. §ában foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 38/2005. (XII. 13.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 23. § (3)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az önkormányzati vagyon értékesítése,
vagyon feletti vagyonkezelés jogának, vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának
átengedése 20 millió forint értékhatár felett nyilvános, illetve – indokolt esetben  zártkörű
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.”
(2) A Vagyonrendelet 23. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(3) A Vagyonrendelet 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) A (3)
bekezdésben meghatározott zártkörű versenytárgyalási eljárás lefolytatásáról a vagyontárgy
értékének függvényében a tulajdonosi jogok gyakorlására, a vagyon értékesítésére, vagyon
feletti vagyonkezelés jogának, vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának
átengedésére vonatkozó döntés meghozatalára jogosult személy vagy szerv jogosult dönteni.”
(4) A Vagyonrendelet 23. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) A
nyilvános, illetve zártkörű versenytárgyalási eljárás pályázati felhívásának szövegét, a
részvétel feltételeit, az elbírálás menetét, módját, határidejét az (5) bekezdés alapján
meghatározott döntésre jogosult személy vagy szerv jogosult meghatározni.”
2. § (1) A Vagyonrendelet 26. § (5) bekezdésének első mondatából a „térítésmentesen”
szó kihagyásra kerül.
(2) A Vagyonrendelet 26. § (6) bekezdése hatályát veszti.
3. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
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