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Előterjesztés  

Polgármester Úr részére 

 

Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonele-

mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Előterjesztő:  Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

Előterjesztést előkészítette:  Dr. Zahuczky Andrea referens 

Előterjesztés egyeztetve: Dr.Moldván Tünde kabinetvezető 

 Juhász András Gazdasági Főosztályvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea, jegyző 

                                                    Dr. Gácsi Anett Erzsébet, jogi előadó 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-

ban: Vagyonrendelet) nem írta elő kötelezettségként a gazdasági társaságok számára, hogy az 

előző évi pénzügyi elszámolásukat benyújtsák a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a további-

akban: Bizottság) részére elfogadás céljából.  

Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági társaságok előző évi pénzügyi elszámolásának elké-

szítése, illetve az elszámolás Bizottság által történő elfogadása tulajdonképpen előkérdése a gaz-

dasági társaságok mindenkor hatályos számviteli törvény (jelenleg a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény) szerinti éves beszámolójára, az eredmény-kimutatására és az adózott eredmény fel-

használására tett javaslat tárgyában hozandó bizottsági döntésnek, ezért a pénzügyi elszámolás 

benyújtására vonatkozó kötelezettséget, illetve annak határidejét a Vagyonrendeletben indokolt 

rögzíteni.   

 

A gazdasági társaságok számára előírni kívánt előző évi pénzügyi elszámolás Bizottság részére 

történő benyújtására vonatkozó kötelezettséget, illetve annak határidejét egységesen kell megha-

tározni a gazdasági társaságok számára, ezért vált indokolttá a Vagyonrendelet 27. § (3) bekez-

désének módosítása. 

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen támogatni és elfogadni. 
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Rendeleti javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelem-

ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) számú ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és ezzel megalkotja Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) ön-

kormányzati rendeletét. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. 12. 23. 

 
 

 

Budapest, 2020. december 14. 

 

                     dr. Trippon Norbert 

 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet 
 

 


