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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

Képviselő-testü|et e számára

Tiszte|t Képviselő.testůilet!

Magyarország Alaptorvénye rogzítí, hogy állami és a helyi önkormźnyzat tulajdona nemzeti
vagyon. Azorczággytĺlés az A|aptowény 38. cikk (1) és (2) bekezdése a|apjánmegalkotta a a
ĺemzetí vagyonĺól szőIő 20 I 1 . évi CXCVI. törvényt (továbbiakban: törvény)

E töľvény szabáIyozza az á||am és a helyi ĺinkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a
továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való
felelős gazdźůkodásnak a követelményeit, az á|Iarn és a helyi <inkormĺányzatok kizárólagos
tulajdonĺának körét, anemzetí vagyon feletti rendelkezési jog alapvető koľlátait és feltételeit,
valamint azźilan és a helyi oĺ.lkormźnyzatkizárő|agos gazdasági tevékenységeit.

A nemzeti vagyon fogalomkörébe taĺtoző egyes vagyontípusok: aZ állami és az
önkormányzati vagłon. 
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2012. februaľ l6. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011, évi CXCVI. törvény által előírt
<jnkormánv zatí fe|adatok vé sľehai tás ár a.

A napirendet nyí|tlzárt tilésen kell targyalni, a dĺintés elfogadásahoz egyszerĺĺ/4qlgqg(lglt
szav azattobb s é g s ziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati j av aslat a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszo|gáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őteriesnés męstársy a|ásáú.



A töľvény bęvezętí a nęmzetgazđasźąi szempontból kiemelt jelentőségrĺ nemzetí vagyon
fogalmát

,,4.$ (2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ĺemzetí vagyonnak minőstil a 2.
melléklętben meghatározott, valamint töľvényben vagy kormányrendeletben ekként
me ghatár ozott állami tulaj donb an ál l ó vagyone l em.''

A tiiľvény 2. számú mellék|ete szerint Jĺízsefuárosban az alább felsorolt á|lami
tulajdonban lévő miĺemlékek és műemlék egyůittesek minősĺilnek nemzetgazdasági
szempontbĺól kiemelt j elentőségű nemzetĺ vagyonnak.

Atörvénymeghatźlrozzaazönkormźnyzativagyonfogalmát.

,,5. s (1) bekezdése szerint a nemzeti vaglon karébe tartozó Ónkormányzati vagłon a heĺyi
onkormányzat torzsvagyona vag/ üzleti vagyona lehet.

(2) A helyi onkormányzat tulajdonában dlló nemzeti vaglon kulan része a tÓrzsvagyon,
amely kozvetlenül a kotelező önkormányzati feladatkor ellátását vagł hatáskĺ)r gyakorlósát
szolgálja, és ameĺyet

a) e törvény kizórólagos onkormányzati tulajdonban ólló vagyonnak minősít,

b) t0rvény vag)/ a heĺyi önkormónyzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségiÍ nemzeti vaglonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt:

fo r g al o mkźpt e l e n t o r z sv a gy o n),

c) torvény vagy a helyi önkormónyzat rendelete korlátozottan forgalomképes
v agł onel e mként óll ap ít me g'

(3) A helyi onkormányzat kizárólagos tulajdonát kźpező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi kozutak és műtórgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonóban álló terek, parkot

38. Baľoss téľ 1 1. Keleti pálvaudvar felvételi épülete
39. Bródv S. u.4. |akőhźz
40. Illés u. 25. Festetics-villa és pźimaház a Fiivészkeľtben
41. Keľepesi tęmető a temető egész terĹilete az á|Iaĺni tulajdonú védętt síremlékekke]

:sytitt
42. Múzeum krt. 4-8. Tudományegyetem
43. Múzeum kÍL |4-16. Magyar Nemzeti Muzeum
44. Múzeum u. 7. Hadik oalota
45. Múzeum u. 11 Károlvi-oalota
46. Otpacsirta u. 2. Almásv-András sy-palota
47. Pollack Mihály tér 3

,Bródv 
S. u. 3.)

Festetics-palota

48. Pollack Mihálv tér 4. Esterházv-palota
49. Pollack Mihály tér 10

Múzęum u. 4.)
Károlyi-palota

50. Üllői út 80-82
Ludovika tér 1.

Ludovika főépülete, egyiittese és paĺkja



(4) Nemzetgazdasógi szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vaglonnak minősül a 2.
mellékletben meghatározott, vąlamint torvényben vcłg/ a helyi önkormányzat rendeletében
ekkent meghatározott ą helyi onkormányzat tulajdonában álló vag1lonelem' A Tarvény
felhatalmazza az onkormónyzatokat, hogy rendeletet alkossanak aZ ingatlanvagyon
védelmére.,'

A törvény 18. $ (t) bekezdése alapjan a helyi öĺ.lkormźtnyzat a rendelete a|apjźn
forgalomképtelennek minősülő vagyonábó| - az e törvény hatáIybalépésétől számított 60
napon beltil - rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonábaĺ áIIő vagyonelemeket,
amelyeket aZ 5. s (4) bekezdés szeľinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nęmzeti vagyonként forgalomképtelen tĺirzsvagyonnak minősít.

A Józsefuaĺosi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül jelenleg a helyi közutakat
és műtárgyaikat, a tęreket és a paľkokat taľtjuk nyilvan forgalomképtelenként. Ezek a
vagyonelemek a törvény 5.$ (3) bekezdése értelmében kizaľólagos önkormányzati tulajdonba
soľolódnak, így a ĺemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségtĺ nemzeti vagyonná
minősítésük nem szükséges.

Elve a tłirvóny adta felhatalmazással, javaslom áttekinteni a kor|ńtozottan
foľgalomképes, illetve foľgalomképes vagyoni kiiľt annak óľdekében, hogy kijelii|hessük
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni kłirt, amelynek az
ii nkoľm ányzati tu|aidonbä tartás a hos szrĺ távon in dokolt.

AtĺirvénymeghatározzaavagyongazďáIkodásalapelveit.

,,7. s (]) A nemzeti vaglon alapvető rendeltetése a kÓzfeladat ellátósának biztosítása, A
nemzeti vagyonnal felelős módon, ľendeltetésszerijen kell gazdálkodni.

(2) A nemzeti vag1longazdálkodás feladata a nemzeti vag/on rendeltetésének megfelelő, az
óllam, az ônkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
kĺ)zfeladatok euótásához és a mindenkori társadalmi szülrségletek kielégítéséhez szülaéges,
egységes elveken alapuló, átlótható, hatékony és koltségtakarékos műkodtetése, értékének
megőrzése, állagónak védelme, érté]cnovelő hasznólata, hasznosítása, g1larapítása, tovóbbá ąz
álĺam vag/ a helyi onkormányzat feladatának ellátósa szempontjából feleslegessé vóló
v agl ontór gl ak e l ide genítĺź s e.,,

A ttiruény 9. $ (1) elrende|i, hogy a helyi tinkormányzat a vagyongazdá|kodźlsának az
Alaptiiľvényben, valamĺnt il 7. s (2) bekezdésében meghatározott ľende|tetése
biztosításának céljábĺí,l kiĺzép- és hosszú távŰl vagyongazdálkodási teľvet kłiteles
készíteni.

A nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCM. törvény, az,,ij ÖBĺ,,, a Magyarországhe|yi
önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. t<irvény, valamint az á|Ianhźtzbrtásrő| sző|ő
20lI. évi CXCV. tv. és az á||amhźztartásról szóló törvény végľehatásarő| sző|ő 3681201I.
()(II. 31.) Koľm. ľendelet hatźl|yba lépésével jelenősen módosultak az önkormányzati
vagyongazdálkodás jogszabá|yi,fogalmi,szervezetikeretęi.

A fentiekľe tekintettel javaslom, hogy a Budapest Józsefuárosĺ onkoľmányzat
vagyonáľĺól, valamint a versenyeztetés és a helyi kiiltségvetési szeľvek beszeľzési
eljáľásának szabályaĺľól szĺóló 37|2003.NII.5.) sz. tink. ľendelet mĺódosítása helyett egy
új vagyonľendelet keľůi|jiĺn kidolgozásra. Az átgondolt, szakszerű, megfelelő kiiľben
egyeztetett, tisszehangolt javaslat összeáIlítása éľdekében a háľom joga|kotási feladat



végľehajtási hatáľidejét együttesen a 2012. május havi testületi ü|ésre javaslom
meghatározni.

Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnoza,TI JAvASLAT

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot egy új vagyonĺendelet
elfogadására, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyoni kĺjrbe
sorolandó ingatlanokľa és egy kozép- és hosszú távú vagyongazđá|kodási terv elfogadásáľa.

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. májusi második rendes ülése

Budapest, 2012. fębruaľ 06.
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