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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete 
  

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország         
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében,           
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c)              
pontjaiban és a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk              
(1) bekezdés e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli            
el: 
 
  

1. § A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal            
való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 4. melléklete helyébe a             
Melléklet lép. 
 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

  
  
  
  

dr. Hoffmann Tamás Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
     polgármester                                                                  jegyző 

  



Indokolás 
  

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelethez 
  
  

Az 1. §-hoz 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való          
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 4. melléklete egy újabb, 69.             
sorral egészül ki, mert a Budapest XI. kerület, Fejér Lipót utca 59. szám alatti, 3533/19               
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 550 m2 nagyságú része Budapest Főváros XI.           
Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat vagyonkezelésébe kerül.  
  
  

A 2. §-hoz 
  

Ezen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  
  
 

 
  



 
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest         
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés          
szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendeletének módosítása várható hatásai – a            
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások            
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

 Nincsenek ilyen hatásai. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi        
feltételeket Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata       
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) biztosítja.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi követ-       
kezményei nincsenek.  
 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló      
hatása nincs.  
 



5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A Bp. XI. kerület Fejér Lipót utca 59. szám alatti ingatlan            
ténylegesen  a GAMESZ vagyonkezelésébe kerül.  
A rendelet módosítását a ténybeli megfelelés teszi szükségessé.  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi        
és pénzügyi feltételek a GAMESZ rendelkezésére állnak.  

7. Egyéb információ 
 

- 

   
  
 


