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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009.
(V.06.) önkormányzati rendelet a következő 58/A.§-al egészül ki:
„AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONT ÉRINTŐ PERVITELI SZABÁLYOK
58/A.§ (1) Nem kell külön önkormányzati döntés a közvetlen pénzügyi
kötelezettségvállalással nem járó szokásos perviteli döntésekhez, különösen az ellenkérelem
és a gondos ügy- és pervitel körébe tartozó beadványok benyújtásához, az Önkormányzat
alperesként való részvétele esetén a szüneteléshez, a perbehívás el nem fogadásához egymillió
forintos perérték alatt, valamint a pertaktika kialakításához. Ez a rendelkezés nem mentesít az
önkormányzati vagyon védelmének és a gondos eljárás kötelezettsége alól.
(2) Az Önkormányzat ellen indított, káreseménnyel összefüggő perekben az Önkormányzattal
szerződött biztosító perbehívásra kerülhet.
(3) Az Önkormányzatot jogerős bírósági határozat alapján - ideértve a jogerős fizetési
meghagyást is – megillető pénzkövetelések tekintetében értékhatár nélkül végrehajtási eljárás,
illetve szükség szerint felszámolási eljárás indítható az önkormányzati pénzkövetelések
gyorsított behajtása érdekében.
(4) Az ötmillió forintos összeget meg nem haladó ügyekben az önkormányzati
pénzkövetelések behajtásának gyorsítása érdekében, az ügy jellegétől függően fizetési
meghagyásra vagy felszámolásra, végrehajtásra vonatkozó kérelem, illetve bírósági kereset
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kerülhet benyújtásra. A megindított eljárások tekintetében – az (1)-(3) bekezdésben foglaltak
kivételével - minden további, az önkormányzati vagyont érintő érdemi eljárási döntést –
különösen a jogorvoslatra és egyezségre vonatkozóan - a hatáskörrel rendelkező bizottság elé
kell terjeszteni.”
2.§ Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba.
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