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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2011. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás 

és rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított - 
22/2006. (XI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdésének b) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 
rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított - 22/2006. (XI.15.) 
számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete az e rendelet 
melléklete szerint egészül ki. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2011. (…...) önkormányzati rendelethez. 
 
 

(Kizárólagos joggal rendelkező gazdasági társaság(ok) 

…… 
 
„Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  

A társaságot megillető kizárólagos jog Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata tulajdonában levő egyes lakás-, nem lakás-, közterületi- 
és intézményi célú ingatlanok tekintetében a következőre terjed ki: 
a) lakás és nem lakás típusú ingatlanok üzemeltetési és kezelési 

feladatainak elvégzése; az önkormányzatot terhelő tulajdonosi 
kötelezettségek, díjak és költségek teljesítése, a tulajdonosi képviselet 
biztosítása, a tervezett és nem tervezhető karbantartási és felújítási 
munkálatok előkészítése, lebonyolítása és ellenőrzése, közszolgáltatási 
szerződések megkötése; 

b) az ingatlanokhoz kapcsolódó hasznosítási stratégiák kidolgozása, 
beruházások előkészítése, műszaki és gazdasági tervek elkészítése, a 
beruházási munkálatok előkészítése, koordinálása, lebonyolítása és 
ellenőrzése; 

c) lakás és nem lakás típusú ingatlanok hasznosítása, szerződéskötés és 
kapcsolattartás a bérlőkkel, a bérleti díjak és egyéb kötelezettségek 
kiszámlázása, a díjak beszedése, a bérleti jogviszonyból fakadó bérlői 
kötelezettségek dokumentálása, ellenőrzése és szükség esetén 
kikényszerítése akár bírói úton is; 

d) közcélú feladatok ellátásához kapcsolódó ingatlanok épületüzemeltetési 
feladatainak megszervezése és koordinálása, a személy és vagyonőrzés 
biztosítása, a takarítási és egyéb, a folyamatos működést segítő 
feladatok elvégeztetése; 

e) közterületen, illetve közforgalom előtt megnyitott magánterületen 
működtetett parkolók üzemeltetése, díjak beszedése, a szükséges 
működéshez kapcsolódó feladatok megszervezése;  

f) ingatlangazdálkodási feladatok elvégzése, az ingatlan hasznosítási 
döntések előkészítése, adott esetben meghozatala, valamint 
végrehajtása, mindebbe beleértve az értékbecslés készítését, 
versenyeztetést, a szerződések megkötését és földhivatali ügyintézést.” 


