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Budapest Főváros V||l. kerület Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testÜ|ete az
A|aptorvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32' cikke (2)
bekezdésében, a he|yi önkormányzatok és szerveik, a koztársasági megbízottak, valamint
egyes centrá|is alárende|tségű szervek fe|adat- és hatáskoreirő| szó|ó 1991. évi XX.
törvény 138.s (1) bekezdés j.) pontjában, a lakások és he|yiségek bér|etére, valamint az
e|idegenítésukre vonatkozó egyes szabá|yokró| szó|ó 1993. évi LXXV|||. törvény 3. s (1)
bekezdésében és 36. s (2) bekezdésében, Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|ó
2011. évĺ CDüXIX. törvény 107. $-ában és 109 $ (a) bekezdésében, az á||amháztartásról
sző|ő 2011. évi cXcV.'törvény 97. s (2) bekezdése, a nemzeti vagyonró| szóló 2011. évi
cXcV|. torvény5.s (2) bekezdés b) és c) pontjában,7. $-ában és 13. $ (1)bekezdésében
fog|a|t fe|hataľr4azás a|apján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a
Vagyon fe|etti tu|ajdonosĺjogok gyakorlásáró| a következő rende|etet a|kotja:

I. FEJEZET

Altalánosrendeľkezések -

í. A rendelet tárgyi hatá|ya

1's (1) A rendeletben meghatározott kivéte|ekke| a rendeletet Budapest Józsefváros
tnkormányzat (a továbbiakban: tnkormányzat) tulajdonában |évő Vagyonra, a vagyonna|
való rendeikezésre, a Vagyonnal kapcsolatban a tu|ájdonost megĺllető-logok gyakoř|ására,
a vagyonügýetęrre és az onkormányzat javára'történő tu|ajdonszerzésre ke|| alka|maznĺ.

(2),"Fe Önkorrnányzat tu|ajdonában |évő ingó és ingatlan Vagyon, tárgyi és forgóeszkozok,
vagyoni értékű.jogok,*lmmateriá|is- javak a nemzeti Vagyon részei, melyekhez tartoznak
kÜlönösen:

a) az Önkorm ányzat kĺzárólagos tulajdonában á|ló minden birtokba veňető dolog és a
dolog módjára hasznosítható természeti erők (a továbbiakban a birtokba vehető do|og és a
dolog módjára hasznosítható természeti erők együtt: do|og),
b) aza) pont hatálya a|á nem taĺtoző, az Önkormányzattulajdonában lévő dolog,
c) az Önkormányzat tulajdonában |évő pénzügyi eszközok, továbbá az tnkorm ányzatot
megillető társasági részesedések, az Önkormányzat pénzvagyona és kovetetése,
d) az onkormányzatot megi|lető bárme|y vagyoni értékkel rendelkező jogosu|tság, amelyet
jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít,
e) az tnkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeá|is intézmény, |evé|tár,
kozgyűjteményként műkodő kéľ és hangarchívum, valamint könyvtár) saját
gyűjteményében nyi |vánta rtott kultu rális javak körébe tartoző do|og.

(3) 
^z 

tnkormányzat vagyona törzsvagyon Vagy üzleti vagyon.

(4) M a vagyone|em, amely nem minősü| tözsvagyonnak az onkormányzat üz|eti
vagyona.

(5) A korlátozottan forgalomképes torzsvagyonnak azok az elemei, ame|yek kizárőlag a
ve|iik való rende|kezésre vonatkozó jogszabá|y alapján minősiiInek kor|átozottan
forga|omképes törzsvagyonnak, e je||egÜk megtartása me||ett besorolhatők az uz|eti
Vagyon körébe is. E szabály nem alkalmazhatő a korlátozottan forga|omképes
töŻ$Vagyonnak azok az e|emeire, me|yek kozvet|enu| önkormányzati fe|adat-és hatáskör
e||átását Vagy a közhatalom gyakor|ását szolgá|ják
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(6) A rende|etet alka|mazni kel| a hatálya a|á taĺtozo Vagyon esetében minden tu|ajdonosi
jog gyakor|ására és minden vagyonÜgy|etre - ezeknek mindazon elemére - me|yre más
jogszabá|y rendelkezése nem Vonatkozik. A tulajdonosi joggyakor|ásra és a
vagyonügy|etekre a rende|etet és az onkormányzatĺ Vagyonra vonatkozó más
jogszabályokat egyÜtt ke|l a|kalmazni.

2.s (1) Nem terjed kia rende|et hatá|ya:

a) az onkormányzat tulajdonában |évő |akások és nem lakás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek
bérbeadására, bér|eti jogviszonyának megszüntetésére,

b) az állam tu|ajdonából térítésmentesen az Önkormányzat tu|ajdonába kerult |akások és
nem |akás c€'|ára szo|gáló helyiségek e|idegenĺtésére, ha abér|ő e|ővásár|ásijoga a|apján
kerül sor, vagy az e|idegenítés az elhe|yezésre jogosult jogcím nélkÜ|i haszná|ója részére
torténik, ]

c) az tnkormányzat tulajdonában lévő kozterÜ|etek használatára és a haszná|atának
rendjére,

d) az Önkormányzat tu|ajdonában á||ó bérbeadás Útján hasznosított vagy bérbeadás útján
hasznosítani kĺvánt üres te|kekre, fe|építményes ingat|anokra, gépkocsi-beá||ókra és az
egyéb doIog bér|etekre (ór-nsplaTátÍá|ra śzere|t kirakat, neontáb|a, rek|ámtáb-lä)l

(2) A rendeletnek

a) a vagyon versenytárgyalás útján va|ó hasznosítására és a tulajdonjog versenytárgya|ás
a|apján töńénő átruházására,
b) az át|átható szervezette| va|ó szerződéskötésre,
c) az Önkormányzattai szeĺződo félnek a szerzodéskötést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó min ősítéséről szóló nyilatkozatá ra,
d) az átláthatő szewezet e minőségének e|vesztésére,

vonatkozó szabá|yait a |akások és nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyĺségek bérbeadásánál,
valamint e|idegenítéséné| is a|kalmazni kel|, az a) pont esetében kivéve a lakások nem
piaci alapú bérbeadását.

(3) A rendeletnek

a) az át|áthato szervezette| való szerződéskötésre,
b) az onkormányzatta| szeződ(5 félnek a szerzódéskötést mege|őző, át|átható
szervezetké nt va ló m i n ős ítésé rő| sző|ő nyi| atkozatá ra,
c) azátlátható szeĺvezet e minőségének e|vesztése esetére

vonatkozó szabályait a közterÜ|etek haszná|atárakötott megá|lapodásra alkatmazni ke||.

(4) A rendeletnek

a) a vagyon versenytárgyalás Útján va|ó hasznosítására és a tu|ajdonjog versenytárgyalás
alapján torténő átruházására,
b) az át|áthatő szewezettel va|ó szerződéskotésre, a szerződés időtartamára, j

ci az tnkormánpattal szerződó fé|nek a szerződéskötést mege|óző, át|átható
szervezetként való m ĺnősítéséről szó|ó nyilatkozatára,
d) azát|átható szervezet e minőségének elvesáése esetére,

vonatkozó szabályait az onkormányzat tu|ajdonában ál|ó üres te|kek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beá|lók bérbeadás útján töńénő hasznosítására és az egyéb do|ôg
bér|etekre(óriásplakát,falraszereltkĺrakat,neontábla,rek|ámtábla)alka|maznike||.
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(5) A rendelet a|apján kell |ebonyo|ítani az épÜ|et vagy épÜ|etrész e|idegenítését

a) ha az épü|et funkciójának megvá|toztatásáhozvagy
b) ha az épuIet fe|újításához, rekonstrukciójához történik befektető felkutatása,

ha a |akások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek kiürítésének finanszírozását
versenytárgya|ás útján feIkutatott befektető forrásainak bevonásávaI ke|| mego|dani.

(6) Ar. (5) bekezdés esetén a bér|ökke| és haszná|ókka| a kiÜrítésrő| torténő
megá||apodásra a |akások és a nem lakás cé|jára szo|gáló he|yiségek bérletére vonatkozó
szabá|yokat kell alkaImazni.

3's (1)Nem terjed ki a rende|et hatálya

a) az Önkormányzat'tulajdonában álló kozterü|eten va|ó parko|ásra,
b) az Önkormányzat pénzÜgyi eszközeire és pénzvagyonára,
kivéve
ba) az Önkormányzatot megi||ető pénzkövete|ésroI való |emondást,
bb) a ha|aszthatat|an kö|tségvetési döntéseket,
bc) az tnkormányzat társasági részesedéseit.

(2) Képviselő-testü|eti ülések kozötti időszakban, kÜ|önösen nyárĺ ülésezési szÜnet idején
vagy testü|eti u|és e|halasztása esetén a Képvise|ő-testü|et álta| jiváhagyott e|őirányzatok
közötti átcsoportosításró|, vaIamint az á|ta|ános és céltarta|ék fe|haszná|ásáró| a
Po|gármester indítványára - rendkívÜ|i sÜrgősség esetében, egymi|liárd forintos egyedi
éńékhatárig, egyéb megkötések né|kÜl a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság dönt
azza|, hogy az átcsoportosításra ezen túlmenően a hatá|yos kö|tségvetési rendelet
szabá|yait ke|| alkaImazni.

4. $ A rende|etet az onkormányzat javára történő azon Vagyonszerzésre ke|l a|ka|mazni,
me|yre a kozbeszerzésijogszabá|yok hatá|ya nem terjed ki.

2. A rendelet személyi hatálya

5. s A rende|et szemé|yi hatá|ya kiterjed

a) a Képvise|ő-testü|etre, az tnkormányzatpo|gármesterére, aIpo|gármestereire, Képvise|ő-
testulet bizottságaira, az Önkormányzat Jegyzójére, Polgármesteri Hivata|ára,
b) az o nko rmányzat ko |tségvetés i sze rvei re és i ntézmé nyei re,
c) az Önkormányzatot, mint tu|ajdonost megi||ető jogok gyakorlásával és köte|ezettségek
te|jesítésével megbízott és meghataImazott gazdasági társaságra (a továbbiakban:
megbízott gazdasági társaság),
d) vagyonkeze|ési szerződés |étesítése esetén a vagyonkeze|ői jogjogosu|tjára,
e) az tnko rmányzat könyvvizsg á|ójára,
f) az tnkormányzat,ĺ00 %-os tu|ajdonában |évő gazdasági társaságokra'
g) a rendelet hatá|ya a|á tartoző Vagyon esetében az Önkormányzatta| vagyonÜgy|eti
kapcsolatba kerĹl|ő vagy i|yen kapcso|atban |évő természetes és jogi szemé|yekre, jogi
szemé|yiség nélkÜ|i szervezetre, ideértve azokat a rende|et hatálya a|á nem tartozó
vagyonÜgy|eteket, me|yekre a rende|etben meghatározott szabá|yokat is a|kalmazni ke|l (a
továbbĺakban: a rendelet aIkaImazási kore).

3. ÉrteImező rendetkezések

6. s (1) A rende|et a|ka|mazásában:
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1. át|áthati szervezet alatt a nemzeti vagyonró| szó|ó 2011. évĺ CXCV|. törvény (a
továbbiakban: nemzeti vagyonró| szó|ó torvény) 3' s (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott szervezetet ke|| éńeni,

2. az onkormányzat kor|átozottan forgalomképes Vagyona: a kizári|agos önkormányzati
tu|ajdonba és nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entőségű nemzeti vagyonba nem
tartozo azon Vagyon, amelyrő| törvényben Vagy az onkormányzat rende|etében
meg határozott fe|téte|ek szerint Iehet rende|kezni ;

3. kozfe|adat: a nemzeti vagyonró| szó|o torvény 3. $ (1) bekezcĺésének 7. pontjáhan
meg határozott feladat,

4. meghatározó befo|yás: a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény 3.s (1) bekezdés 9. pontjában
meg határozott kapcsoIat,

5. többségi befo|yás: a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény 3.s (1) bekezdés 16. pontjában
meg határozott kapcsoIat,

6. az onkormányzat vagyonának hasznosítása: a tu|ajdonosi joggyakor|ó Vagy az
onkormányzat vagyonának haszná|ója á|taI a Vagyon birtok|ásának, haszná|atának,
hasznok szedése jogának bárme|y - a tu|ajdonjog átruházását nem eredményező
jogcĺmen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkeze|ésbe adást, vaĺamint a
haszoné|vezeti jog aIapítását,

7. az Önkormányzat vagyonának haszná|ója.. azon természetes személy, jogi szemé|y vagy
jogi szemé|yiségge| nem rende|kezó szervezet, aki vagy ame|y törvény, az tnkormányzat
rende|ete vagy szerződés a|apján bárme|y jogcímen az tnkorm ányzat tulajdonában lévő
vagyont birtoko|, haszná|, szedi annak hasznait, kivéve a tu|ajdonosijoggyakor|ó,

8' az Önkormányzat vagyonán be|Ül nemzetgazdasági szempontból kieme|t je|entőségű
nemzeti Vagyon: a kizárő|agos önkormányzati vagyonba nem tartozó vagyon, me|ynek az
tnkormányzat tu|ajdonában töńénő megőzése hosszú távon ĺndoko|t,

9. osztott tu|ajdon, ame|y esetében az épÜ|et tu|ajdonjoga az építkezőt és nem a fö|d
tu|ajdonosát i||eti meg,

10'az Önkormányzat vagyonának keze|ője. a nemzeti vagyonró| szó|ó torvény 3.S (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott szervezet, amelynek az tnkormányzat vagyonát
Magyarországhe|yi önkormányzatairo| szó|ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.s (1)
bekezdése szerinti Vagyonkezelői joga van,

11. az Önkormányzat kizáró|agos gazdasági tevékenysége: a nemzeti vagyonró| szóló
törvény 12. s (2) bekezdésében meghatározott tevékenység.

12. az tnkormányzat vagyonának megterhelése: kÜ|onösen a biztosítéku| adás, a
használatijog, zá|ogjog és je|zálogjog, a szo|ga|mijog a|apítása, e|idegenĺtési és terhe|ési
tila|om vá||alása, kezesség nyújtása, az tnkormányzat tu|ajdonára vagyoni éńékű jog
a|apítása, e|ővásár|ási, a véteIi- vĺsszavásár|ásijog, bér|ő kivá|asztásijog biztosítása.

,ĺ 3' VagyonÜgy|etnek minősÜ| kü|önösen:

a) a vagyon e|idegenítése, ame|y a vagyon tu|ajdonjogának az átruházása, ideértve a
vagyoni értékű jogok és a kovete|ések elidegenítését is,

b) a vagyon gazdasági (közhasznú) társaság részére nem pénzbe|i hozzĄáru|ásként
történő rendelkezésre bocsátása,
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c) a vagyon hasznosĺtása, a vagyonkeze|ói jog |étesítése a vagyonkeze|ésbe adásról
szó|ó szerződés, haszoné|vezeti jog aIapításáró| szóló szerződés, tnkormányzat
kizárólagos gazdaság i tevékenység gyakor|ására vonatkoző jog átengedése,

d.) a vagyon megterhe|ése és az önkormányzati tu|ajdonosi jogok bármilyen jel|egű
kor|átozása, amennyiben az egyéb nevesített vagyonÜgy|etnek nem minősu|,

e) követe|ésrő| va|ó |emondás,

f) gazdasági és közhasznú társaságokka| osszefÜggő tu|ajdonosi jogok gyakor|ása; a
gazdasági társaságokro| szó|ó törvényben meghatározott tagsági aIapítói jogok
gyakor|ása,

g) az ingyenesen fe|aján|ott Vagyon e|fogadása és az e|fogadáshozva|ő hozzájáru|ás,

h) a vagyont érintő egyéb dontések meghozata|a, jognyi|atkozatok kiadása, különösen az
átsoro|ás, megterhe|és fe|oldása és a vagyonna| összefüggő tulajdonosi rendelkezési
jogok gyakor|ása körébe tarhoző összes egyéb, nem nevesített döntésĺ, jognyi|atkozaĹ
adás engedélyezésére irányu|ó jogkör.

(2) Az onkormányzat javára más tu|ajdonán fenná|ló terhek a|att kÜ|önosen az (1)

-bekezdés 

12. pontjában fe|soro|t és a Számvite|rő| szó|ó 2000. évi c. törvény (a
továbbiakban: számvite|rő| szo|ó törvény) 26.s (3) bekezdésében meghatározott
ingat|anokhoz kapcso|ódó vagyoni értékLj jogokat ke|| érteni.

4. Versenyeztetési eljárások

7. s (1) Az Önkormányzat vagyonának hasznosításáva| és tulajdonjogának átruházásáva|
kapcso|atban versenyeztetésnek minősülő rész|etesen a Képviselő{estÜ|et
határ ozatáva I sza bá | yozott - va gyon ü gy|eti versenyeztetési e|j á ráso k:

a) nyi|vános pá|yázat. (nyĺ|vános versenytárgya|ás), e|őre meg nem határozható
aján|attevőknek vagy e|őre nem ismert számÚ aján|atkérők számára nyomtatott sajtó Útján
meghirdetett vagy kért aján|at, amit |e |ehet úgy ĺs bonyo|ítani, hogy a fe|hívásnak
megfe|e|ő ajánIatot benyújtók közü| versenytárgyaláson kerÜ| kivá|asztásra a nyertes.

b) zártkörű pá|yázat. (zártkörű versenytárgya|ás) az érdeke|tek _ adott esetben egyet|en
résztvevő közvet|enu|, írásban történő fe|hívása aján|attételre. ZárilkorŰ pá|yázat
kiírására csak kivéte|esen kerü|het sor. Egyebekben a zárlkoríi pá|yázatra is a nyi|vános
pá|y ázatra von atkozó sza bá |yo kat ke| | a I ka l m azn i.

c) árverés: (nyi|vános vagy zár7körű versenytárgya|ás), hirdetményi vagy más úton
kozzétett vagyonÜgy|eti e|járás, me|ynek során a megje|ent (nyi|vános árverés) vagy
kivá|asztott (zártkörű árverés) résztvevők (az árverezők, és képvise|őik) részére
ismeńetésre kerÜ|nek az árverési fe|tételek, ame|ynek a|apján az árverezőket fe|hívják
aján|atuk megtéte|ére.

(2) Ha az tnkormányzat rende|ete vagy a Képv|se|ő{estÜlet határozata mást nem
tarta|maz a tu|ajdonosĺ jog gyakorlója határozza meg, hogy me|yik versenyeztetési e|járást
kell alkalmazni.

5. A vagyongazdá|kodás elvei, a közép. és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

8. $ (1) Az Önkormányzat tu|ajdonában lévő nemzeti vagyonna| va|ó gazdá|kodás során
köte|ező a|ape|vnek ke|| tekinteni, hogy

a) az Önkormányzat vagyonának alapvető rendeltetése a kozfe|adat e||átásának
biztosítása.



6
b) az tnkormányzat vagyonáva| fe|e|ős módon, rende|tetésszerűen kel|
gazdá|kodni,
c) a vagyongazdá|kodás fe|adata az önkormányzati Vagyon rende|tetésének megfe|e|o, az
Önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, e|sődlegesen a közfe|adatok
e||átásához és a mindenkorĺ társada|mi szükség|etek kĺe|égítéséhez szÜkséges, egységes
e|veken alapu|ó, át|átható, hatékony és költségtakarékos m űködtetése,
d) az onkormányzati Vagyon hasznosítására és haszná|atára kötott vagyonügy|eti
megá||apodásokba o|yan kikötéseket kel| tenni, ame|y bĺztosítja a Vagyon értékének
megőzését, á||agának véde|mét
e) a vagyonügy|eteknek a vagyon je|legétő| függően biztosítania ke|| a vagyon értéknöve|ő
haszná|atát, hasznosĺtását, gyarapĺtását,
f) az tnkormányzat feladatának ellátása szempontjábó| fe|esIegessé vá|o vagyontárgyakat
Iehet eIidegenĺteni.

(2) Az Önkormányzat a vagyongazdálkodásának az A|aptorvényben, va|amint a nemzeti
vagyonró| szó|ó torvényben meghatározott rende|tetése bĺztosításának cé|jábó| közép- és
hosszú távú vagyongazdá|kodási tervet készít, amit a Képvise|ő-testÜ|et hagy jóvá.

6. A vagyon nyilvántartása

9. s (1) Az onkormányzat tu|ajdonába tartozo vagyone|emekrő| a-K-ormány rendeletében
meghatározott módon nyi|vántartást ke|| vezetni. Az önkormányzati vagyonnyi|vántartás
(vagyonkataszter) fo|yamatos vezetésééń, az adatok hite|ességéért a Jegyzó fe|e|ős. A
Jegyző fe|adata a kataszter és a kataszternap|ó fe|fektetése és folyamatos vezetése.

(2) Az Önkormányzat az ingatlanvagyonát a számvite|i szabályok szerinti bruttó értéken,
értékbecs|és esetén becsÜ|t értéken, az ingóvagyonát nyĺ|vántartási értéken, a portfó|ió
vagyonát pedig névéńéken tartja nyi|ván.

(3) Az éves zárszámadáshoz a vagyoná||apotró| jogszabá|yban meghatározott tarta|omma|
vagyonkimutatást ke|| készítenĺ.

(4) P,z Önkormányzattözsvagyonát a tobbi vagyontárgytó| e|kÜ|önítve ke|| nyilvántartani. A
Vagyon nyilvántartás a|apján azonosíthatónak ke|| |ennie az Önkormányzat

a) kizárő|agos tu|ajdonát képező nemzeti vagyonnak,
b) tulajdonában á||ó, torvény a|apján nemzetgazdasági szempontbó| kĺeme|t je|entőségű
vagyonnak,
c) tu|ajdonában á||ó, az tnkormányzat rende|ete a|apján nemzetgazdasági szempontbó|
kiemelt jelentőségű vagyonnak,
d) tu|ajdonában á||ó, törvény a|apján kor|átozottan forgaIomképes törzsvagyonnak,
e) tu|ajdonában ál|ó, az Önkormányzat rende|ete a|apján kor|átozottan forgalomképes
tözsvagyon nevesített e|emeinek,
f) tu|ajdonában á||ó, a rendelkezési jog gyakor|ásának fe|téte|hez kotésére tekintette|
kor| átozottan forg a I o m képes törzsva g yo n n a k,
g) tuIajdonában á||ó üz|etĺ vagyonnak.

(5) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, az Önkormányzat társu|ásba bevitt
vagyonát az Önkormányzat vagyonaként ke|| nyi|vántańani, a vagyonnövekmény a társult
he|yi önkormányzatok közös Vagyona, és arra a Polgári Torvénykönyv közos tu|ajdonra
vonatkozó szabá|yait ke|l aIkaImazni.

(6) A kataszterben fe|tüntetett épü|et ingat|anrészek, egyéb építmény ĺngat|anrészek bruttó
értékének kÜ|ön-ku|ön és minden időpontban meg ke|| egyezni a számvite|ben nyi|vántartott
bruttó éńékke|.

(7) Az Önkormányzat vagyonnyi|vántaľtása nyi|vános, abbó| bárkĺ számára,
szemé|yazonosítás nélkÜ|, kor|átozástól mentesen ke|| adatot szo|gáltatni. Az



adatszolgáltatás a vagyonnyi|vántartásban szerep|ő adatokról torténik, azza| a
tartalomma| és abban a formában, ahogyan a Vagyonnyi|vántartásban szerepe|' Tíz o|da|t
megha|adó ĺrásbe|i adatszo|gá|tatásért a Jegyző á|ta| meghatározott máso|ási onkö|tséget
kellfizetni.

10. s (1) Az tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|ete részére a zárszámadáshoz csato|t
vagyonkimutatás az tnkormányzat és intézményei (kö|tségvetési szervei) saját vagyonának
adatait (eszközeit és kötelezettségeĺt) mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás fe|épĺtése az á||amháztartás szervezetěi lleszálllolási és
konyvvezetési köte|ezettségének sajátosságairó| szo|ó 24912000. (x||. 24.) Korm. rende|et
1. számú me||ék|et a|apján |ega|ább a római számma| je|zett eszköz-, i||etve

forráscsoportonkénti - kivóve a tárgyi eszköz, i||etve a befektetett pénzügyi eszközcsoportok
esetében, aho| a könyvvite|i mérleg arab számmal jelzett téte|ei szerinti - tago|ásban
tarĺa|mazza az onkormányzat vagyonát törzsvagyon [a forga|omképte|en (a kizári|agos, a
nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t jelentoségű) és korlátozottan forga|omképes], i||etve

üz|eti vagyon bontásban.

(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdés szerinti könyvvite|i mér|egben szerep|ő eszkozokön és
kote I ezetts ég e ke n kív u| tarta|mazza

a) a,,O''-ra |eĺń, de haszná|atban |évő;i||etve haszná|aton kívÜ|i eszközök á||ományáL
b) az onkormányzat tu|ajdonában |évő, a jogszabály a|apján érték né|kü| nyĺ|vántańott
eszkozok á||ományát (a szakmaĺ nyi|vántartásokban szerep|ő képzoművészeti aIkotásokat,
régészetĺ |e|eteket, kép- és hangarchĺvumokat, gyűjteményeket, ku|turá|is javakat),
c) a mér|egben értékke| nem szerep|ó köte|ezettségeket, ideértve a kezesség-, és
garanciavá| |a|ássa I kapcsoIatos függő köteIezettségeket.

(4) A vagyonkimutatás további rész|etezését, téte|es a|ábontását az erre vonatkozó
ön korm á nyzati rende|et szabá|y ozza.

(5) Az tnkormányzatná| a könyvvizsgá|ó fe|adata az egyszerűsített éves kö|tségvetési
beszámoló könyvvite|i mér|egében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati
ingat|ankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített
vagyonkimutatásban szerep|ő értékadatokka| va|ó egyezőségének vizsgá|ata is.

7. Vagyonügyletek nyilvántartása és nyilvánossága

11. s (1) Az tnkormányzat vagyonára vonatkozó szerződésekrő| egységes nyĺlvántartást
ke|| vezetni, ame|ynek folyamatos vezetésérő| a Jegyző gondoskodik.

(2) Pe Önkormányzat - a Jegyző fe|adat e||átása útján - közzéteszi a vagyonáva| történő
gazdá|kodássa| osszefüggő, a nettó ötmi||ió forintot e|érő vagy azt meghaladó értékű
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, haszoné|vezeti jog aIapítására, a
vagyonkeze|ésre, a Vagyon Vagy Vagyoni értékű jog átadására, va|amint koncesszióba
adásra vonatkozó szeződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő fe|ek
nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak ĺdőtańamát,
va|amint az em|ített adatok vá|tozásait. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződo
fél|e| kötott azonos tárgyÚ szerződések értékét egybe ke|l számítani'

(3) Az egy évné| hosszabb időtartamra kotött hasznosítási szerződésekné| a közzététe|re
vonatkozi értékhatárnál az e||enszo|gá|tatás egy évre számított összegét kel| a|apu| venni.

(4) A kötelezoen közzéteendő kozérdekű adatokat internetes hon|apon, digitá|is formában,
bárki számára, szemé|yazonosítás né|kü|, kor|átozástó| mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzu|ás né|kü| kimáso|ható módon, a betekintés, a |etö|tés,

a nyomtatás, a kimáso|ás és a há|ózatĺ adatátvite| szempontjábó| is díjmentesen ke||
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hozzáférhetővé tenni. A kozzétett adatok megismerése szemé|yes adatok köz|éséhez
nem kothető.

(5) Azokban az esetekben, amikor a tulajdonost megi||eto jogok gyakor|ásával és
kote|ezettségek te|jesítéséve| gazdasági társaság van megbízva és meghata|mazva az
á|ta|a |ebonyo|ított vagyonugy|etek nyi|vántartása és az arrő| történő adatszolgá|tatás - a
Jegyző á|ta| meghatározott rendben - a megbízott gazdasági társaság feladata.

(6) A vagyon-nyilvántartásra, a Vagyonkimutatásra, vagyonügy|etek
nyilvánosságáľa vollatkozó szalrá|yok az Öllkoľnlányzat azor|
kiterjednek, ame|yek nem tańoznak a rende|et hatá|ya a|á.

(7) A vagyonügy|etek és a Vagyon nyĺ|vánosságáva| kapcso|atban
szabályozott kérdésekben az informácios önrendelkezési
információszabadságró| szó|ó 2o11. évi CXl|. törvényt kell a|ka|mazni.

nyi|vántańására és
vagyonelenreire is

a rendeletben nem
jogról és az

8. Szeződéskötés az Önkoľm ányzatvagyonára

12. s (1) A be|fo|di vagy ku|fö|di jogi szemé|ynek vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezetnek, a civi| szervezetnek és a vízitársulatnak a nemzeti Vagyonra
vonatkozó szerződés megkotése előtt cégszerűen a|áírt^ módon nyi|atkoznia ke||, hogy
megfe|el az át|áthatő szewezet fe|téte|einek. A nyi|atkozatot tevőnek írásban nyi|atkoznia
keĺl arró| is, hogy tudatában van' miszerint a valót|an tarta|mú nyi|atkozat a|apján kotött
szerződés semmis.

(2) A versenyeztetés a|apján megkotött Vagyonra vonatkozó szerződés a pá|yázatl kiírástó|,
ĺ|letve a nyertes pá|yázaÍtő| e|téró tarta|omma| nem módosítható, kivéve a szerződés
időtartama jogszabá|yban meghatározott meghosszabbításának esetét.

(3) A rende|et hatá|ya alá tartoző vagyon és vagyonÜgy|et esetében, ideértve a rende|et
a|ka|mazási körét is, a vagyonÜgy|et e|őkészítése során a másik félle| közolni ke|l és a
megá||apodásban rögzíteni ke||, hogy a rende|etet az Önkormányzatta| jogi kapcso|atba
kerÜ|ő vagy i|yen kapcso|atban |évő természetes és jogi személyekre, jogi szemé|yiség
nélkü|i szervezetre is a|ka|mazni ke||.

II. FEJEZET

A vagyonna! va|ó rendelkezés és tulajdonosijoggyakor|ás hatásköri rendje

9. A vagyonügyleti éľték

13. s (1) A vagyonügy|et tu|ajdonosi joggyakor|óját a vagyonÜgy|eti érték határoza meg,
me|ynek megá|lapítása során á|ta|ános forgaImi adó nélkuI számított értéket ke||

figyelembe venni.

(2) A vagyonugy|etĺ érték meghatározásáná|

a) ingat|anokra vonatkozó visszterhes vagyonÜgylet esetén forga|mi értékbecslést ke||

a|apul Venni, amely taĺta|mazza a beko|tözhető (üres) á|lapotára megállapított forga|mi
éńéket is,

b) ĺngókra vonatkozó visszterhes ügylet esetén a Vagyon számviteli nyi|vántartási értéke
irányadó, 10 mil|ió forĺnt fe|etti érték esetén azingo természettől függően értékbecs|ésben
Vagy Vagyonértékelésben meghatározott értékét ke|| a|apuI vennĺ,

c) üz|etrész és megtestesĺtő értékpapír esetén az tnkormányzat á|ta| megbízott szakértő
á|ta| - ha a tőzsdei értékpapír |istán szerep|ő éńékpapírril van sző, az árto|yam
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tőkepiacró| szó|ó törvényben fog|a|takat is érvényesítő
módszer a|apján - meghatározott éńéket kell a|apu| Venni,

d) a városrehabilitácios cé|ú önkormányzati vagyonkörbe tartoző ingatlan esetében a
vagyonügy|eti értéket a te|jes érintett vagyoni körre (te|ek, |akás, he|yiség) költsége|emzést
is tartalmazó üz|eti értékelemzés (a forgalmi értékbecs|és, a vagyonértéke|és és az uz|eti
értékeIemzés a továbbiakban egyutt: értékbecs|és) aIapján ke|| meghatározni,

e) a vagyoni értékű jogok értékét az i|letékekrő| szi|ő torvény a|apján ke|| meghatározni,

f) a vagyon nem pénzbe|i hozzĄáru|ásként gazdaságĺ társaság, egyesülés, közhasznú
társaság részére történő szolgá|tatásakor a könyvvizsgá|ó á|ta| megá||apított ért,ék az
irányadó,

g) ingyenes Ügy|et esetén a Vagyon forga|mi értékbecs|ésében meghatározott vagy a
számviteli értéke közu| a magasabb összeget ke|| figye|embe venni, ha pedig a forga|mi

érték nem érte|mezhető, a számvite|i értéket'

h) az a)-g) pontokban nem em|ített vagyon esetében a számvite|i nyilvántartási értéket ke||

alapul venni.

(3) Az ingatlan-ełidegenítésérő|, hasznosításáró| Vagy Vagyonkezelésbe adásáró| va|i
döntés időpontjában 6 hónapná| nem régebbi, Vagy nem régebben aktua|izá|t
értékbecs|ésnek ke|| rendeIkezésre á||ni.

(4) Nem ingatlan, nem üz|etrész és nem tagságĺjogot megtestesítő értékpapĺr esetén, ha

a döntés időpontjában egy évné| nem korábban készü|t értékbecs|és rende|kezésre á||,
a n n a k a ktu a I izá|t v á|tozata a va gyo n u gy|eti é ľték m eg á l I a p ításá ra fe I h as zná|ható.

(5) Amennyiben a forga|mi értékbecs|és a Vagyon je||ege miatt nem érte|mezhető (p|.

forga|omképte|en Vagyon esetében) Vagy a tuIajdonosi döntés meghozata|áig
rende|kezésre á||ó idő rövidsége mĺatt a vagyonügy|eti éńéket a (2) bekezdés a|apján nem

lehet megállapítani, a vagyonÜgy|eti értéknek a vagyon nyi|vántartási értékét ke|| tekinteni.

(6) A vagyon tu|ajdonjogának átruházása során a vagyonÜgyleti érték megá||apításának
ko|tségei viselésérő| úgy ke|| megállapodni, hogy az tnkormányzatnak teljesített
e | | e n é rté ke n fe | ü | a tu I aj d o n s zerzőt te rh e lj e.

14. s (1) A tu|ajdonosi joggyakor|ót a joggyakor|ás időpontjában érvényes vagyonügy|etĺ
érték alapján kel| megállapítani' Ha a tulajdonosijoggyakor|ás időpontja és a vagyonugy|et
|étrejötte kozött várhatóan több mĺnt 6 hónap te|ik e|, a tu|ajdonosi joggyakor|ás során a

vagyonĺ.lgy|eti éńék aktua|izá|ásáról is dönteni kel|.

(2) Ha a vagyonügy|eti érték aktua|izá|ásáról nem tortént döntés, de a tu|ajdonosi
joggyakor|ás időpontja és a vagyonÜgy|et |étrejötte kozött tobb mint 6 hónap elte|t, a

vagyonügy|et Önkormányzat nevében torténő a|áírása előtt a vagyonÜgy|eti érték
aktua|izá|ásá ró| kérn i ke| | tu lajdo nosi j og gyakor| ó á l lásfog la| ását.

(3) Ha a szerzódés tárgya több vagyone|em, akkor a rendelet értékhatárra vonatkozó
iendelkezéseiné| a vagyóntargyak egýuttes vagyonÜgy|eti éńéke az irányadő. Összesített
vagyonügy|eti érték a|att az adott vagyonügy|et á|tal érintett vagyonösszesség részeinek
összeadott vagyonÜgy|eti értékét kell tekinteni.

í0. Vagyonnal vató rendelkezés

15. s () Pr Önkormányzatot - törvényben meghatározott e|térésekke| - megi||etik

mĺndazok a jogok és terhe|ik mindazok a köte|ezettségek, ame|yek a tulajdonost
megi||etik, terhe|ik. A tuIajdonost megiIlető jogok gyakorlásáró| a Képviselő-testÜ|et
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rende|kezĺk. A tulajdonost megi||ető jogokka| valo rende|kezés alatt a Képvise|ő-testü|et
azon döntését kell érteni, ame|yek meghatározzák

a) az Önkormányzatot, mint tu|ajdonost megi||ető jog gyakor|ására jogosu|takat és a
gya kor| ás r a átruházott j og os ĺtvá nyo kat,
b) a tulajdonosijogok gyakor|ásának a fe|tételeit.

(2) Az Önkormányzat vagyona tekĺntetében a tu|ajdonosijog gyakorló a Képvise|ő-testü|et,
ame|y a tu|ajdonost megil|etó jogok és köte|ezettségek összességének gyakor|ására
jogosult.

(3) TuIajdonosijog gyakor|ásának átruházása esetén a Képvise|ő-testÜ|et rende|etben Vagy
a hatáskör gyakor|ásáró| hozott határozatban megje|ölt bĺzottsága és a Polgármester
jogosu|t a tulajdonosi jog _ átruházásban meghatározott keretek között toľténő
gyakor|ásra.

(4) A tu|ajdonosi jog gyakor|ásának átruházása egyes tu|ajdonost megi||ető
részjogosĺtványokra is vonatkozhat' Nem |ehet részben sem átruházni azoknak a
hatásköroknek a gyakor|ását, me|yek torvényben a Képvise|ő{estu|et számára vannak
meghatározva.

(5) Egyéb tu|ajdonosi 1og az a Polgármester á|ta|i gyakorlásra.átruházott-tulajdonosi jog,

ame|ynek alapján a dontés és a döntésnek megfe|elően kiadott jognyilatkozat nem
eredményezi

a) a vagyon tu|ajdonjogának átruházását,
b) a Vagyon megterhe|ését, vagyonkezelői jog |étesítését Vagy haszonélvezeti jog
aIapítását,
c) a Vagyon birtoklásának, haszná|atának, hasznok szedése jogának bárme|y - a
tu|ajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedését,
d) az Önkormányzatot megĺl|ető, vagyonna| kapcso|atos jogró| va|ó |emondást,
e) az a)-c) pontban meghatározott vagyonÜgy|etek módosítását és megszüntetését,
f) tnkormányzat á|ta| kezdeményezett peres e|járás megĺndulását, kivéve a bińok-és
vagyonvéde|em körében indított e|járást.

(6) tnkormányzat bárme|y rendeletén alapu|ó tu|ajdonosi jog gyakorlásának minősü| a
jognyilatkozat megtéte|e, ha az tnkormányzat rende|ete Vagy a Vagyonra vonatkozó
szeződés a Vagyonra, a Vagyonna| kapcso|atos ajánlattéte|re, a Vagyon haszná|ójára, az
Önkormányzatta| szeződott fé|re mér|egelést nem igény|ő, köte|ezően a|ka|mazandó
jogkovetkezményt á||apít meg.

(7) A gyakor|ásra átruházott hatásköröket a Képviselő{estÜ|et részben vagy egészben
kor|átozás né|ku| magához vonhatja. A gyakor|ásra átruházott hatáskor másra tovább nem
ruházhato'

í í. A Képviselő.testü|et számára fenntartott tulajdonosi joggyakoľ|ás

16' s A Képvise|ő{estü|et a tulajdonosi joggyakor|ó

a) a 100 mi||ĺó Ft fe|etti értékű Vagyon
aa) tuIajdonjogának és értékhatártó| függetlenÜ| az Önkormányzat torzsvagyonába tartozó
Vagyon tu Iajdonjogának átruhá zásáv a|,

ab) hasznosításávaI
kapcsoIatos dontésre,

b) éńékhatáľ1ól fÜgget|enÜ| a kovetkező esetekben
ba) a Vagyonra vagyonkeze|ői jog |étesítése, a keze|ői jogga| kapcsolatos va|amennyi
tu|ajdonosi jogkörre kiterjedően,
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bb) vagyonra haszonélvezetijog a|apítása és a haszoné|vezeti joggal kapcso|atos
va|amennyi tuIajdonosi jogkorre kiterjedően,
bc) a koncessziós szerződés megkotésére vonatkozó hatáskör gyakorlása,
bd) az Önkormányzat kizárő|agos gazdasági tevékenységének végzésére vonatkozó
szerződés megkötése,
be) a vagyonra kÜ|ön jogszabályban fe|jogosított szervek javára haszná|atijog, vezetékjog
Vagy ugyanezen okokbólszo|ga|om a|apítása és egyéb megterhe|ése esetén,
bf) vagyon biztosítékul adásároI szó|ó döntésre,
bg) az Önkormányzatvagyonán osztott tu|ajdon |étesítésérő| va|ó megá|lapodásra,
bh) vagyon tu|ajdonjogának ingyenes átruházása esetén, ideértve a nyi|vántartási értéken
való átvezetést is,
bi) onkormányzat Képvise|o-testü|ete és szervei, továbbá az onkormányzat á|ta|

fenntartott, közfe|adatot e||átó intézmény, kö|tségvetési szerv elhe|yezését, va|amint azok
fe|adatának e||átását szolgálo épu|et, épÜletrész hasznosításáról szó|ó dontésre

c) az tnkormányzat javára más tu|ajdonán fenná||ó terhekke| való rendelkezés esetén, ha

az tnkormányzatra vonatkozó anyagi hatása a 100 mi||ió forintot megha|adja,
d) a Képviselő-testü|et jogkorébe tartozo vagyonÜgyletekke| osszefüggő per indĺtásáva|, a
per vite|éve| és megszĹlntetéséve| kapcso|atban, ha a pertárgy értéke 100 mi||ió forintot

meghaladja,
e) vagyonra bejeIentett tuIajdoni igény elismerésével kapcsoIatos döntésre.

12. A Képviselő.testi.i let B izottságának tu lajdonos i jog gyakorlása

17. s (1) A Képvise|ő{estu|et Városgazdá|kodási és PénzÜgyi Bizottsága a tu|ajdonosi
joggyakor|ó

a) a 100 millió Ft-ot meg nem ha|adó értékű
ai,a) az tnkormányzat tözsvagyonába nem tartozó vagyon tu|ajdonjogának átruházása,
ab) vagyon hasznosítása
esetén

b) o|yan Vagyon hasznosítása esetén, me|ynek forga|mi éńéke a Vagyon je||ege -
ku|önösen, forga|omképteIensége - m iatt nem érte|mezhető,

c) az tnkormányzat javára más tu|ajdonán fennálló terhekke| va|ó rendelkezés esetében,
ha Önkormányzatra vonatkozó anyagi hatása nĺncs vagy az onkormányzatra vonatkozó
anyagi hatása 100 mĺ||ió forintot nem ha|adja meg,

d) a Képvise|ő-testÜ|et és a Városgazdá|kodási és Pénztlgyi Bizottság tulajdonosĺ
jogkorébe taftoző vagyonügy|etekke| összefuggő per indításáva|, a per viteléve| és
megszuntetéséve| kapcso|atban, ha a pertárgy értéke 100 mi||ió forintot nem ha|adja meg,

e) kozútkeze|ői hozzĄáru|ásró| va|ó döntés esetében.

(2) A Képvise|ő-testÜ|et tuIajdonosi jogkoreit két Képvise|ő-testü|eti Ülés közötti

idószakban, kü|önösen nyári ülésezési szünet idején vagy testÜ|eti ü|és e|ha|asztása

esetén, rendkívĹjIi sürgősséget igény|ő döntések tekintetében a Po|gármester indítványára
aVárosgazdá|kodási és PénzÜgyĺ Bizottsága gyakoro|ja.

í 3. A Polgármester tulajdonosi joggyakorlása

1s. s (1) A Po|gármester a joggyakor|ó, amĺkor o|yan tu|ajdonosi döntést kel| hozni, me|yre

vonatkozóan a Képvise|ő{esti.l|et nem tartotta fenn a tulajdonosijogkörét gyakor|ását és a
tulajdonosijog gyakor|ását nem ruházta át a Városgazdá|kodási és Pénzugyĺ Bizottságra
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(2) A,z Önkormányzat rende|etén alapu|ó - 15. s (6) bekezdésében meghatározott _
esetekben a tu|ajdonosi jogok gyakor|ásáva| kapcso|atos jognyi|atkozatra a Po|gármester
jogosult.

(3) Az egyéb tu|ajdonosi joggyakor|ás esetében VagyonÜgy|eti értéket nem ke||

megá||apítani.

(4) A házastársi vagyonközösség megszÜntetése esetén értékhatártó| függet|eni.jl a
PoIgármester engedélyezi az Önkormányzat fe|é je|zálogjoggaI bĺztosított tartozás
átvá||a|ását és a je|zá|ogjog átjegyzését, ha a megosztásrT| már szÜletett jogerős bírisági
határozat, vagy ha a megosztás fe|téte|e az engedélyezés'

(4) Az osszes o|yan az onkormányzat vagyonát vagy az Önkormányzat vagyoni és
pénzügyi kote|ezettségét érintő e|járásban a po|gármester dönt a Képviseló-testÜ|et és
átruházott hatáskörben eljáró bĺzottság határozatában szerep|ő kĺírási, ajánlatkérési,
versenyeztetési fe|téte|ek hirdetések formai he|yesbítésérő| és a heIyreigazításokró|,
továbbá a jogszabá|yi e|őírások miatt szÜkséges korrekciók átvezetésérő| (a
továbbiakban: he|yreigazítás) azza|, hogy ezen dontés a képvise|ő{estü|et vagy
átruházott hatáskörben e|járó bizottság döntéséve| a helyreigazítási kérdéseken
trj|menően - nem |ehet e||entétes, azt |ényegi _ he|yreigazítási kérdésnek nem minősü|ő -
kérdésekben nem módosíthatja.

19. s (1) A PoIgármester tulajdonosi jogok gyakor|ására vonatkozó fe|adatát az
tnkormányzat megbízott gazdasági társasága és a Polgármesteri Hivata| útján |áthatja e|.

(2) 
^ 

Po|gármester az Önkormányzat törvényes képvise|etének e||átására vonatkozó
jogkörében kor|átozás né|kĹl| adhat megbízást és meghata|mazást a nevében történő
jog nyi Iatkozat megtéte|ére.

(3) A Képvĺselő-testÜlet bizottsága áltaI hozott vagyonugyleti dontés aIapján a
j og nyi I atko zatot a Po I g á rm ester vagy m eg h ata |m azotla adj a ki.

(4) Ha a Képvise|ő{estü|et a tagját bízza meg a testu|et képvĺse|etéve| és ennek
keretében vagyonÜgy|eti jognyilatkozat téte|éve|, a képvise|eti jogának terjede|mét a
megbízás határozza meg.

í4. A tu|ajdonosijogok gyakorlásában való közreműködés

20. s (,t) A rende|et a|ka|mazásában a tu|ajdonost megi||ető jogok gyakor|ásában va|i
kozreműködés kü|onösen

a) a vagyonna| kapcso|atos tulajdonosĺ jog és egyéb tu|ajdonosi jog gyakor|ásának az
előkészítése, ideértve a Versenyeztetést ĺs,
b) a tu|ajdonosĺ joggyakor|ás és egyéb tu|ajdonosi jog gyakor|ása során hozott dontés
végrehajtása, az ügy|etek pénzügyi nyĺ|vántartása és |ebonyo|ítása,
c) a tényá| | ás tisztázásá ra i rá nyu |ó cse |e kmény,
d) a vagyon á||apotának, haszná|atának fe|mérése és e||enőrzése,
e) az á|lag és vagyonvéde|em, birtokvédelem igénybevéte|e,
f) rendkívÜ|i he|yzetben tett intézkedés és a veszélyhe|yzet e|hárítása,
g) az Önkormányzat vagyonáva| és a vagyonügy|ette| kapcso|atban más szemé|yt terhe|ő
kotelezettség te|jesítésének e||enőrzése és a köte|ezettség kikényszerítése érdekében
történő e|járás,
h) a vagyon- és ugy|eti nyi|vántartás vezetése, a Vagyonró| va|ó adatszo|gá|tatás,
i) a jogcĺmme| rende|kező haszná|ók és a jogcím né|ku|i haszná|ók tekintetében a
tulajdonos jogosítványainak gyakor|ása,
j) jogvitás Ügyek intézésében va|ó közreműkodés,
k) aközuzemi szezodésekkel és szo|gáltatásokkal kapcsoIatos nyilatkozatok,
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|) Aę Önkormányzat javára je|zá|ogjogga| terhe|t ingat|an esetében a kö|csont fo|yósító
jelzá|ogjoga, banki hitelezés esetén az ezt biztosító terhelési és elidegenítési ti|a|om -
Önkormányzatot követő rangsorban történő _ bejegyzéséhez va|ő hozzájáru|ás.

(2) A tuIajdonost megi||ető jogok gyakor|ásában közreműködik

a) a Polgármesteri Hivatal,
b) a megbízott gazdaságĺtársaság,
c) az Öňkormányzat megbízásának keretei kozott a vagyonügyleti megbízott, ame|y lehet
a megbĺzott gazdasági társaság is'

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott fe|adatokat a Po|gármesteri Hĺvata| végzi, ha ezze|
más nincs megbízva.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervezetek közreműkodése nem

érinti a Polgármesteri Hivata|nak az onkormányzati feladatok e||átásában való részvéte|re
vonatkozó köteIezettsé9ét.

(5) Ha az egyébként a Képvise|ő{estu|et számára fenntartott vagy Képviselő-testü|et
bizottságának vagy a Po|gármesternek gyakor|ásra átruházott tu|ajdonosi joghoz tartozó
Ügyben a Képvise|ő-testü|et vagy bizottsága álta| jóváhagyott megbízási szerződés már
méghatározta a tuIajdonos nevé.ben e||átandó feladatot, intézkedési köteIezettséget'.
riađható jognyiIatkozatot, megköthető megállapodást Vagy megindíthato e|járást, a

dontésben vagy megbízásban, megbízási szerződésben adott fe|hatalmazás körében a

megbĺzottnak nem szukséges a hatáskor gyakor|ójának dontését kérni.

í5. A fe|ajánlott vagyon e|fogadásának hatásköri szabályai

21. s () Az Önkormányzat költségvetési szervének ingyenesen fe|ajánlott Va$yon
elfogádásához va|ó hozzĄáru|ásró|, vagy ha az tnkormányzatot megi||ető várományi
joggal kapcsolatban kell nyilatkozni

a) 100 mi||ió forint értékhatár felett a Képvise|ő-testu|et,
b) 1oo mi||ió forint értékhatárĺg a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság
dönt.

(2) A Po|gármester

a) az onkorm ányzat öroklése Vagy a Vagyon javára töńénő lemondás esetén dont az
orök|és és a |emondássa| érintett Vagyon elfogadásáró|, elfogadás esetén intézkedĺk annak
átvéte|éro|,
b) dont a lÉlerc-ProgrammaI kapcso|atos pénzbeIi adományok e|fogadásáró| és
feIhaszná|ásáról.

í 6. Pénzkövetelésekről való lemondás hatásköri szabályai

22. s (1) Az Önkormányzat követe|ésérő| való részben vagy egészben töńénő -
|emońdásra és a kö|tségvetésĺ szervet megĺ||ető követelésről va|ó |emondáshoz va|ő

e l őzetes hozzĄár u|ásr a

a) 20 mi||ió Ft értékhatár fe|etti esetekben a Képvise|ő-testü|et,
b.) 20 mi||ió Ft egyedi értékhatárig a Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság
jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon történő követe|ésrő| va|ó |emondás akkor
|ehetséges, ha
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a) a VagyonÜgy|et városgazdá|kodási, szocĺális, intézménygazdá|kodásĺ
közcé|okat szo|gá|, vagy
b) önkormányzati támogatási fe|adatokat szo|gá| (ideértve a szociá|is, gyermekvédelmi
okokboI történő követe|és e|engedést is).

(3) A gazdaságĺ, finanszírozási és pĺacĺ körÜ|mények pá|yázati e|járás során bekövetkezett,
e|őre nem |átható megvá|tozásának nyertes á|ta| történő hite|t érdem|ő igazo|ása esetén - a
nyertes kére|mére az Önkormányzat a pá|yázati biztosítékról |emondhat és
kamatmentesen visszafizethetĺ, ha a nyertestő| szerződéskötés nem várhato e| és a
szerződést nem kötĺ meg.

(4) Hitelt érdem|ően igazoltnak számít a banki igazo|ás a hite|fe|téte|ek jelentős
megvá|tozásáró|, vagy könyvvizsgá|ó szakvéleménye arról, hogy a várható beruházási
ko|tségek a korábbi számításokhoz képest je|entősen növekedtek.

(5) A (3) bekezdés alka|mazásához arra is szükség van, hogy a nyeńes igazo|ja, hogy az
onkormányzatta| Vagy az Önkormányzat többségi Vagy kizáró|agos tu|ajdonában á||ó
gazdasági társasággal szemben semmilyen tartozása nem á|l fenn.

(6) A (3) bekezdés a|ka|mazásári| _ értékhatártó| fugget|enÜ| - a Városgazdá|kodási és
PénzÜgyi Bizottság javasIata aIapján a Képvĺse|ő-testü|et dönt.

23.s (1) A csőd- és feĺszámo|ási e|járásban a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság
hozzĄáru|ásáva| az Önkormányzatot megi||ető kovete|ésről |e |ehet mondani Vagy a
követelést engedményezni |ehet.

(2) A fe|számo|ási e|járásban az onkormányzat és a költségvetési szerv követe|ésének
beje|entését me||őzni |ehet, amennyiben a fe|számo|ási e|járás kezdeményezését
közvet|enül mege|őzően á|taIa |efo|ytatott eredményte|en végrehajtási e|járás megá||apĺtásai
szerint va|ószínűsíthető, hogy az Önkormányzat és a kö|tségvetési szerv követelésének a
nyilvántartásba véte|éért fĺzetendő osszeget e|érő megtérÜlése sem várható.

(3) Az tnkormányzat (2) bekezdés szerinti követeléseirő| a Polgármesteri Hivata| és
fe|adatkörében a megbízott gazdaságĺ társaság kÜ|on nyi|vántartást vezet, feltüntetve benne
azokat az adatokat is, me|yek a végrehajtás alá vonható Vagyon hĺányában a kovete|és
megtéru|ését nem teszik |ehetővé.

(4) A ko|tségvetési szerv (2) bekezdés szerinti követe|éseirő| a ko|tségvetési szerv a (3)
bekezdés szerinti nyilvántartást vezeti.

(5) A kovete|és beje|entésének me||őzése a fe|számolási e|járásban a követe|ésrő| történő
|emondásnak minősu|'

III. FEJEZET

Az ö n korm ányzat tö rzsva gyo na

í7. A t<irzsvagyon fajtái

24. s (1) Az onkormányzat tu|ajdonában á||ó nemzeti Vagyon kulön része a tözsvagyon,
amely közvet|enü| a köte|ező onkormányzati feladatkor e||átását vagy hatáskör gyakor|ását
szo|gá|ja, és amelyet

a) a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény kĺzáró|agos onkormányzati tu|ajdonban ál|ó
vagyonnak minősít,
b) törvény Vagy az tnkormányzat rende|ete nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t
je|entőségĹĺ nemzeti vagyonnak minősít (aza) és b) pont a továbbiakban egyÜtt:
forgalomképteIen törzsvagyon),
c) törvény Vagy a he|yĺ önkormányzat rende|ete kor|átozottan forga|omképes
vagyone|emként á||apít meg.
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(2) Pę Önkormányzat kor|átozottan forga|omképes tozsvagyona az is, ame|y a vele való
re nde| kezés re vo n atko ző jogszabá | y a I apj á n m i nős Ü | törzsvag yo n n a k.

(3) A torzsvagyonra az onkormányzat vagyonára vonatkozó szabályokat a törzsvagyonra
vonatkozó sajátos e|őírások betartásával ke|| aIkaImazni. Nem |ehet alkaImazni az
Önkormányzat vagyonára vonatkozo szabá|yt a törzsvagyonra, ha az a törzsvagyon
rende|tetésével vagy a tözsvagyonra vonatkoző szabá||ya| el|entétes tulajdonosvá|tozást,
hasznosítást, vagyonkezelést, haszonélvezeti jogot vagy megterhe|ést eredményezne. Ha
a törzsvagyonra jogszabá|y az Önk<.lrlĺlálryzaL lllás vagyonára vonatkozó jogszabá|yban
fogIaltaktó| e|térő rendeIkezést tarLa|maz a torzsvagyonra vonatkozó jogszabályi
rende|kezést ke|| aIkaImazni.

18. Az Önkormányzatkizárolagos tutajdonában á|ló nemzeti vagyon

25. s (1) Az Önkormányzat kizáro|agos tu|ajdonát képező nemzetivagyonba tartoznak.
a) a he|yi kozutak és műtáľgyaik,
b) a he|yĺ önkormányzat tu|ajdonában ál|ó terek, parkok,
c) tu|ajdonában á|ló - ku|ön torvény rende|kezése alapján részére átadott - vlzek, kozcé|ú
vízi |étesítmények, ide nem értve a vizi közmŰveket.

(2) AZ -onkormányzat kizáró|agos tuIajdonában á||ó-nemzeti vagyon torvényben
meghatározott kivéte|lel _ nem idegenĺthető e|, vagyonkeze|ői jog, jogszabá|yon a|apu|ó,

továbbá az ingat|anra közérdekből kü|ön jogszabályban fe|jogosított szervek javára a|apított
haszná|ati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokbó| a|apított szo|ga|om, továbbá a he|yi

önkormányzat javára a|apított vezetékjog kivéte|éve| nem terhe|hető meg, biztosítékul nem
adható, azon osztott tu|ajdon nem |étesíthető. Ezen ti|a|om az Önkormányzat kizárólagos
tuIajdonában á||ó nemzeti vagyonba tartozőjavak teljes terjedeIme tekintetében fenná||.

í 9. Nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt je|entőségíÍ nemzeti vagyon

26' s (1) Az tnkormányzat tu|ajdonában álló nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t
je|entőségŰ nemzeti vagyonnak minősÜ| a nemzeti vagyonró| sző|ő torvényben
meghatározott, va|amint más törvényben vagy az tnkormányzat rendeletében ekként
m e g h atá ro zott a h e I y i ö n ko r mányzat tu l aj d o n á ba n á l l ó va g yo n e I e m'

(2) 
^ 

nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt je|entőségű nemzeti Vagyon a nemzeti
vagyonró| szóló torvény erejéné| fogva e|idegenítési és - vagyonkeze|ői jog, jogszabá|yon

aIapu|ó, továbbá az ingat|anra közérdekbő| kü|ön jogszabá|yban feljogosított szervek javára
a|apított haszná|atijog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokbó| a|apított szo|ga|om, továbbá a
he|yi önkormányzat javára a|apított vezetékjog kivéte|éve| - terhe|ési ti|a|om a|att ál|,

biztosítékul nem adható, azon osztott tu|ajdon nem létesíthető'

(3) Az tnkormányzat rende|etében nemzetgazdasági szempontból kieme|t je|entőségű

nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az ezt kimondó rende|et erejéné| fogva
e|idegenítési és - vagyonkeze|ői jog, jogszabályon a|apu|ó, továbbá az ingat|anra
közérdekbő| kÜ|ön jogszabá|yban fe|jogosĺtott szervek javára a|apított haszná|ati jog,

vezetékjog, Vagy ugyanezen okokbó| a|apított szo|ga|om, továbbá a he|yi önkormányzat
javára a|apított vezetékjog kivéte|éve| - terhelési ti|alom alatt ál|, biztosítéku| nem adható,
azon osztott tu|ajdon nem létesíthető.

(4) A (2) -(3) bekezdés szerĺnti e|idegenítési ti|a|om nem vonatkozik arra az esetre, ha
törvény az onkormányzat feladatát más he|yi önkormányzat fe|adataként vagy á||ami

fe|adatként á||apítja meg. A feladat el|átását közvet|enÜ| szolgá|ó és ahhoz szukséges
onkormányzati vagyonnak a fe|adatot átvevő részére történő tuIajdonba adása
nyi|vántartási értéken va|ő átvezetésse|, ingyenesen történik. Ez a rende|kezés arra az
esetre is vonatkozik, ha az Önkorm ányzat a kozfe|adat részét képező fe|adatot ad át, és
ennek a feladatnak az e||átását közvet|enül szo|gá|ó és ahhoz szukséges vagyone|em
tuIajdonjoga kerü| ingyenesen átruházásra.
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20. Kor|átozottan forgalom képes törzsvagyon

27. s (1) Az tnkormányzat kor|átozottan forga|omképes törzsvagyonát képezi

a) az onkormányzattu|ajdonában á||ó kozmű,
b) az Önkormányzat tulajdonában á|lo, az Önkormányzat Képvĺse|ő.testÜ|ete és szerveĺ,
továbbá az tnkorm ányzat á|ta| fenntartott, közfe|adatot e||átó intézmény, kö|tségvetési
szerv e|he|yezését, vaIamint azok feladatának e||átását szo|gá|ó épÜ|et, épü|etrész,
c) az tnkormányzat többségi tu|ajdonában ál|l, közszolgáltatási tevékenységet vagy
parkolási szoIgáĺtatást elláto gazdasági társaságban fennáĺ|ó, az Önkormányzat
tuIajdonában |évő társasági részesedés.

(2) A nemzeti vagyonró| szó|ó torvényben meghatározott - korlátozottan forga|omképes
tozsvagyoni - minősĺtés addig á|| fenn, amĺg az adott vagyontárgy közvet|enül
onkormányzatifeIadat és hatáskor el|átását Vagy a közhata|om gyakor|ását szo|gálja.

(3) Az Önkormányzat kizáró|agos tulajdonában á||ó do|ognak nem minősülő és
nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entőségű nemzeti vagyonba nem tartozo
vagyone|em' ame|y fe|ett a rende|kezésijog gyakor|ását jogszabály fe|téte|hez kötĺ - a he|yi
önkormányzat Vagyona tekintetében torzsvagyonként - kor|átozottan forgaIomképes
nemzetivagyonnak minősu|'

28' s (1) Kor|átozottan forga|omképes törzsvagyon önkormányzati hĺte|fe|véte| és
kotvénykibocsátás esetén annak fedezetéü| nem szo|gá|hat, és kizáró|ag az á||am, másik
he|yi onkormányzat Vagy önkormányzatĺ társu|ás részére idegenĺthető e|. Ez nem
vonatkozik arra a Vagyonra, ame|y kizáró|ag a ve|e va|ó rende|kezési jog gyakor|ásának
fe|téteI hez kötésére teki ntettel m inosü| törzsvagyonnak.

(2) Az Önkormányzat tobbségi tu|ajdonában á||ó, közszo|gáltatási tevékenységet vagy
parkolási szo|gá|tatást e||átó gazdasági társaságban fennálló, az Önkormányzat
tu|ajdonában |évő társasági részesedés Vagy annak egy része az á||amon, másik helyi
önkormányzaton vagy önkormányzati társu|áson kívÜ| az á||am, he|yi onkormányzat vagy
önkormányzati társu|ás együtt vagy ku|ön-kÜ|on ,ĺ00%-os tulajdonában á|ló gazdaságĺ
társaság részére nem pénzbe|ĺ vagyoni hozzĄáru|ásként rende|kezésre bocsátható, vagy -
ezen társaság részére - más jogcímen történő átruházás útján e|idegeníthető.

(3) Az (1) bekezdésben fog|altak szerint kor|átozottan forga|omképes az azon gazdasági
társaságban fennál|ó részesedés, ame|y a (2) bekezdés a|apján társasági részesedés
tu|ajdonjogát meg szerezte.

29.s (1) Ha a Képvĺse|ő{estÜ|et á||ásfog|a|ása szerint a törvény a|apján kor|átozottan
forgalomképes adott vagyone|emnek megszűnt Vagy megszüntetésre kerÜ| az a
rende|tetése, ame|y miatt a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény kor|átozottan
forgalomképesnek minősítette, a Képvise|ő{estÜlet dönt arró|, hogy az adott vagyone|emet
a jövőbeni - közvetIenül koteIező onkormányzati feladatkör e||átását vagy hatáskör
gyakor|ását szo|gá|ó - fe|haszná|ására tekintette| az Önkormányzat rende|ete
nemzetgazdasági szempontbol kieme|t je|entőségű nemzetĺ vagyonnak vagy korlátozottan
forga|omképes törzsvagyonnak minósíti-e, vagy egyik i|yen besoro|ásra sĺncs szükség.

(2) A vagyone|em mĺnősítésének - forga|omképte|en vagy kor|átozottan forga|omképes
tözsvagyonba soro|ását, ezen minősítések megszÜntetését, Üz|eti vagyonná történő
besoro|ását vagy ennek - megvá|toztatását az Önkormányzat ĺngat|anvagyon-
kataszterterében az errő| szóló dontés meghozata|áti|, törvénnye| vagy rende|ettel történő
vá|toztatás esetén a jogszabá|y hatá|yba lépésétő| számított 5 napon be|ül át ke|| vezetni.

IV. FEJEZET

A vagyon hasznosítására vonatkozó szabá|yok
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2í ' Hasznosítás álta|ános feltételei

30. s (1) Az onkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó szeződés csak
természetes szemé||yeI vagy át|átható szervezetteI kotheto.

(2) A Vagyon hasznosítására irányu|ő szerződés határozat|an vagy |egfe|jebb 15 éves
határozott időre köthető, ame|y időszak egy alka|omma|, legfeljebb 5 évveI
meghosszabbĺtható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosu|t valamennyi
kotelezettségét szerzódésszerűerl, késecleleltl né|kü| te|jesĺtette. E bekezdés szerinti
kor|átozás nem vonatkozlk az ál|amma|, kö|tségvetésĺ szervve|, másik önkormányzatta|
vagy ö n kormányzati tá rsu | ássa I kotött sze rződés re.

(3) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárő|ag o|yan természetes szemé||ye|
vagy át|átható szervezettel köthető, ame|y az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szerződésben vá||alja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szeződésben e|őírt beszámo|ási, nyilvántartási,
adatszoIgá|tatási kötelezettségeket te|jes íti,

b) az átengedett nemzetĺ vagyont a szerződési e|őírásoknak és a tulajdonosi
rende|kezéseknek, vaIamint a meghatározott hasznosítási cé|nak megfe|e|ően haszná|ja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóva| kozvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban á||ó

harmadik fé|ként - kizárő|ag természetes személyek vagy át|átható szervezetek vesznek
részt.

() Az onkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba
adó kárta|anítás nélkÜ| és azonna|i hatá||ya| fe|mondhatja, ha a Vagyon hasznosításában
részt vevő bárme|y - a hasznosítóva| közvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fé| - szervezet a hasznosĺtásra vonatkozó szerzódés megkötését követően
beá||ott koruImény fo|ytán már nem minősÜ| át|átható szervezetnek.

(5) Az át|átható szervezet tu|ajdonosi szerkezetének - az átlátható szervezetként történő
minősítéshez szükséges - feltéte|eitő| e|térő vá|tozást az Önkormányzat vagyonának
hasznosítására a hasznosítóva| közvet|enÜl megkötött szeződésben a hasznosításba adit
megi||ető, rendkívĹl|i fe|mondási okként rogzíteni ke||.

(6) Az át|átható szervezet tulajdonosi szerkezetének - az át|átható szervezetként történő
minősítéshez szükséges - fe|téte|eitől e|térő vá|tozást a hasznosításba adóva| közvet|en
jogvĺszonyban á||ó szemé|yt megi||ető rendkívuli feImondási okként rögzíteni ke|| az
tnkormányzat vagyonának hasznosításban - a hasznosítóva| közvet|en vagy közvetett
módon jogviszonyban á||ó harmadik fé|ként - résztvevőkkel kotött szerződésekben.

22. |ngyenes hasznosítás és lngyenes haszná|at

31. s (1) Az Önkormányzat Vagyona ingyenesen kizárő|ag közfe|adat e||átása cé|jábó|, a

kozfe|adat e||átásához szükséges mértékben hasznos ítható.

(2) 
^z 

onkormányzat fe|adatkörébe tarhoző azokat a közfeladatokat, melyeknek e||átása
érdekében történhet a Vagyon ingyenes hasznosítása, az Önkormányzat feladatait
meg határo ző jogszabá|yok a|apján ke| | megállapítani.

(3) A közfe|adat e||átása céljából, a közfe|adat el|átásához szÜkséges mértékű ingyenes
Vagyon hasznosítására az Önkormányzat rende|etével onként vá||a|t közfe|adat e||átása
esetén is mod van.

(4) Kozfe|adat e|látását szo|gálja a Vagyon haszná|atának |ehetővé téte|e az tnkorm ányzat
ko|tségvetési szervei fe|adat e||átásához biztosított Vagyon esetében. Ugyanígy, ha az
Önkormányzat törvény aIapján köteles a Vagyon használatát kö|tségvetési szervnek
biztosítani.
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23. Hasznosítás versenyeztetés alapján

32. s (1) Törvényben meghatározott értékhatár fe|etti önkormányzati vagyont hasznosítani -
ha törvény kivéte|t nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében |ege|őnyösebb
ajánIatot tevő részére, a szolgá|tatás és e||enszoIgá|tatás értékarányosságáva| |ehet.

(2) Me||őzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás
a) á||amháztartási körbe tartoző szervezet,
b) jogszabá|yban e|őírt ál|ami vagy önkormányzati fe|adatot e||átó gazdá|kodó szervezet,
vagy
c,) az onkormányzat tu|ajdonában á||ó |akások tekintetében a Vagyonkeze|ő szervezette|
fog|aIkoztatásra irányu|ó jogviszonyban á|ló szemé|yek
javára történik.

(3) A versenytárgya|ás útján való hasznosítást e|őíró rende|kezést nem ke|| a|ka|mazni,
amennyiben természetes személy vagy 100%-ban magántulajdonban á||ő gazdá|kodó
szervezet az tnkormányzat vagyonának a haszná|ója, és a haszná|atában á||ó nemzeti
vagyont hasznosítja.

24. Haszoné|vezeti jog alapĺtása

33. s (1) Az tnkormányzat vagyonára haszonélvezeti jogot a|apító szeződés

a) önkormá nyzaÍi társu|ással,
b) az tnkormányzat kö|tségvetési szervéve|vagy az Önkormányzati intézményéve|,
c) koztestü|ette|,
d) az á||am, az tnkormányzat, az a)-b) a|pontban meghatározott .szemé|yek egyÜtt vagy
kü|ön-külön 1 00%-os tu|ajdonába n á||ő gazdá| kodó szervezette|,
e) a d) alpont szerinti gazdá|kodó szervezet 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodó
szervezettel
kothető és a haszoné|vezetijog kizárólag á|ta|uk gyakoro|ható.

(2) A haszoné|vezetijogot a|apítő szerződés Versenyeztetés né|kü| köthető.

(3) A haszoné|vezeti jogot a|apítő szerződés a nemzeti vagyonróĺ szó|ó torvény eĘéné|
fogva megszűnik, ha a haszoné|vező tulajdonosĺ szerkezete Úgy vá|tozĺk meg, hogy

a.) a haszoné|vező gazdálkodó szervezetben már nem biztosított az á||am, az
tnkormányzat, az önkormányzati társu|ás, az tnkormányzat kö|tségvetési szervének vagy
önkormányzati intézményének egyÜtt vagy külön-kÜ|ön a 100%-os tuIajdona,
b.) vagy az a.) pontban fe|soroltak tu|ajdonában lévő gazdá|kodó szervezet 100%-os
tuIajdonában á||ó gazdálkodó szervezet tuIajdonosi szerkezetében olyan vá|tozás
következik be, hogy az a.) pontban fe|soro|taknak gazdá|kodó szervezetben a 100%-os
tu|ajdona már nem biztosított.

25. Rizárőlagos gazdasági tevékenység gyakoľlására vonatkozó jog átengedése

34' $ Az Önkormányzat kizáro|agos gazdaságĺ tevékenysége gyakor|ása jogának idő|eges
átengedésére, a jog gyakor|ására és a szerzódés megszűnésére a haszoné|vezeti jog
a|apítására és megszűnésére vonatkozó szabá|yokat kelI megfele|ően aIkaImazni.

26. Vagyonkezelői jog létesítése
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35. s (1) A Képvise|ő{estu|et az onkormányzat tulajdonában |évő vagyonra
a nemzeti vagyonró| szóló törvény rende|kezései szeľint az önkormányzati kozfe|adat
átad ásá h oz ka pcso lódva va gyo n keze|ői j og ot létes íthet.

(2) 
^ 

vagyonkezelői jog átadása nem érinti az onkormányzati közfe|adatok e||átásának
kote|ezettségét. A vagyonkeze|ői jog átadása az onkormányzati feladate||átás fe|téte|eĺnek
hatékony biztosítása, a Vagyon ál|agának és értékének megőzése, véde|me, továbbá
értékének növe|ése érdekében torténhet.

(3) Vagyonkeze|ói jog az Örlkĺ.llĺrlállyzat |akóépü|etére és vegyes rendeltetésĹi épü|etére,
társasházban lévő önkormányzati |akására és nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségére
kizárő|ag az Önkormányzat 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodo szervezette|, vagy
annak 1OO%-os tulajdonában á||ó gazdá|kodó szervezette| létesíthető, éskizárólag á|ta|uk
gyakorolhati.

(4) Az Önkormányzat tu|ajdonában |évő védett természeti teru|etek és éńékek, az erdők,
véderdők, a műem|ékingat|anok, védetté nyi|vánított ku|turális javak, va|amint történeti
(régészeti) em|ékek tekintetében az i||etékes miniszter, a védművek és védeImi

|étesítmények esetében az il|etékes szerv hozzĄáru|ása szükséges a Vagyonkeze|ői jog

létesítéséhez.

36 s (1) A vagyonkezelői-jog Vagyonkeze|ési szerződésse| jön |étre-. Az-onkormányzat
vagyonára a következőkkeI köthető vagyonkeze|ési szerződés

a) onkorm á nyzati társulássa|,
b) az Önkormányzatko|tségvetési szervévelvagy az Önkormányzati intézményéve|,
c) köztestÜ|ette|,
d) az á||am, az onkormányzat, aza)-b) a|pontban meghatározott szemé|yek egyÜtt vagy

i kÜlön-kÜ|ön 100%-os tu|ajdonában á|ló gazdá|kodó szervezettel,
e) a d) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodó

i . szervezettel
. f) a |e|kiismereti és va||ásszabadság jogáró|, valamint az egyházak, val|ásfe|ekezetek és
; va||ási közösségek jogá|lásáró| szó|ó torvény szerinti egyházza|, be|ső egyházi jogi

' szemé||ye| és egyházi intézménnye| a tevékenysége el|átásához szükséges nemzeti
Vagyon tekintetében'

(2) A vagyonkezelői jog kizáró|ag az (1) bekezdésben megjelo|tek á|taI gyakoro|ható

(3) A vagyonkeze|ési szerződés versenyeztetés né|kü| köthető.

(4) A vagyonkeze|ési szerződés a vagyonkeze|ő tu|ajdonosi szerkezetének megvá|tozása
. miatt a haszoné|vezetijog ezen okbó| tońénő megszűnését e|óíró szabá|yok szerint szűnik

meg.

37.s (1) A Képvise|ő{estĹl|et rende|etében határozza meg:

I a) a vagyonkezelőĺjog el|enértékét,
b) az ĺngyenes átengedés,

i c) a vagyonkeze|őijog gyakor|ásának,
d) va|amint a vagyonkeze|és e||enőrzésének
részIetes szabá|yait.

(2) Ha a vagyonkeze|ői jog |étesítésének cé|ja, tańalma vagy a Vagyonelem sajátossága
' szukségessé teszi az (1) bekezdésben fog|a|takat vagyone|emenként ke|| rendeletben

meghatározni.

(3) Vagyonkeze|őijog létesítése esetén a vagyont számvite|i törvény szerint beá|lított érték

a|apján ke|| vagyonkezelőijog cĺmén átadni.
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(4) Ha vagyonkeze|őijog létesítésének cé|ja, tarta|ma Vagy a vagyone|em sajátossága
szükségessé teszi, a vagyonkeze|ői jog |étesítésérő| szó|ó döntésben meg ke|| határozni,
hogy a vagyonkezelőre a tulajdonos jogai és a tu|ajdonost terhe|ő köte|ezettségek a
jogszabá|yban meghatározottakon túl mi|yen - vagyonkeze|ési szeződésben rogzítendo _
tartalommal vonatkoznak.

(5) Ha a vagyonkeze|ő o|yan közfe|adatot |át e|, amely után bevéte|ének több mint fe|e az
á||amháztartás va|ame|y a|rendszerébő| származik, az Önkormányzat a vagyonkeze|ési
szerződésben rész|etezett fe|téte|ekke| a bevéte|ekben me9 nem térÜlő e|számolt
éľtékcsökkenésnek megfeIe|ő összeg erejéig elengedheti a vagyonkeze|őnek az
tnkormányzatta| szemben fenná|ló, a kezelt vagyonna| összefÜggő hosszú |ejáratÚ
kotelezettségét. Ez esetben a vagyonkeze|ő e bekezdés szerinti köte|ezettsége a
bevéte|ekben megtérÜ|ő éńékcsökkenés összegéig á|| fenn.

38. s A vagyonkeze|ési szerződésben rögzíteni ke||

a) a vagyonkeze|ő jogszabá|yban meg határozott jogosĺtványait és köte|ezettségeĺt,

b) mindazokat
vagyonkezelői
gyakor|ásáró|,

a kikötéseket, ame|yeket a vagyonkeze|ői jog |étesítésérő| és a
jog e||enértékérő|, az ingyenes átengedésrő|, a vagyonkeze|ői jog
vaIamint a vagyonkeze|és e||enőrzésérő| az Önkormányzat rendelete

tarlalmaz,

c) azokat a rész|etes fe|téte|eket, melynek te|jesítése esetén az tnkormányzat a
bevéte|ekben meg nem térÜlő e|számo|t éńékcsökkenésnek megfe|e|ő összeg erejéig
e|engedi a vagyonkezelőnek az tnkormányzatta| szemben fenná||ó, a keze|t vagyonna|
összefÚggő hosszú lejáratÚ köte|ezettségét, ha a vagyonkeze|ő o|yan közfe|adatot |át e|,
ame|y után bevéte|ének tobb mint a fe|e az á||amháztartás va|ame|y alrendszerébő|
származik,

d) a tu|ajdonosi hozzájáru|ás beszerzésének e|őírását a vagyonkezelési tevékenység
körében felmerü|ő bárme|y hatósági engedé|yhez kotött tevékenységhez azza|, hogy ez nem
vonatkozik az azonna|i veszé|ye|hárítást szo|gá|ó, egyébként hozzĄáru|áshoz kötött
tevékenységre. Az így e|végzett tevékenységet és annak indoko|ását azonban a
Polgármesternek 15 napon be|u| be ke||jelenteni,

e) továbbá, hogy a vagyonkeze|ó tu|ajdonosi hozzájáru|ás né|kü| terjeszthet e|ő kére|met elvi
h atóság i e n gedé ly, sza khatósá gi hozzájáru | ás, á | lásfog la | ás iránt,

f) a határozat|an idejű, és határozott idejű vagyonkeze|ési szerződés rendkívü|i
felmondássa| töńénő megszÜntetésének jogszabá|yban rogzített és a jogszabá|y eĘéné|
fogva torténő megszŰnésének az eseteit.

39. s (1) A vagyonkeze|ésbe átadott Vagyon birtokba adása e|őt,az onkormányzat:

a) rendezi az ingat|anra fennál|ó közterheket és az á|ta|a |étesített jogviszonybo| származő
és esedékes kifizetéseket vagy te|jesítéseket,
b) befejezet|en beruházásokka| kapcsolatban e|végzi a vagyonkeze|őre át nem hárítható
feladatokat.

(2) A birtokba adási- és véte|i e|járás során jegyzőkönyvet kell felvenni, me|yet az
tnkormányzat ingat|anvagyon-kataszter vezetéséve| megbízott szervezeti egység részére
15 napon be|Ül meg ke|| kÜldeni.
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V. FEJEZET

A vagyon tulajdonjogának átruházása

27 . A tu lajdo nj o g átruházásán a k á !ta|án os sza bá lya i

40. s (1) Az Önkormányzat vagyonának tu|ajdonjogát átruházni természetes személy Vagy

át|átható szervezet részére |ehet.

(2) Az tnkormányzat ingatlana vonatkozásában az osztott tu|ajdon létesítésére az
értékesítési e|járási szabá|yokat ke|| a|kalmazni a Ptk. szerinti, a fö|dtu|ajdonos és az
építkező között kötött megálIapodás létre-hozása, vaIamint a hozzá kapcso|ódó
földhaszná|ati jog alapítása tekintetében. Az Önkormányzat á|ta| biztosított fö|dhaszná|ati
jogért a fold forga|mi értékéhez viszonyított arányos elĺenértéket ke|| igényelni.

28. Tu laj d onj o g átru h ázása verse nyeztetés a la pjá n

_ -=T. $(1) ľoŃényben meghatározott értékhatáTTé|ett|6ńkorm_álnyzati vagyon tulajdonjogát
átruházni - ha torvény kivéte|t nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében
|ege|őnyosebb aján|atot tevő részéľe, a szo|gá|tatás és e||enszo|gáltatás
értékarányosságáva| |ehet.

(2) Ha az á||am tu|ajdonábó| az tnkormányzat tu|ajdonába került nem |akás cé\ára
szol$á|ó he|yiség vevőjeként a he|yiség bér|ője kerü| kije|ölésre, a bér|ővel az adásvéte|i
szerződésversenytár''"'1',1"J;ä.ffi 

ľ::tľuházása

42' s () Pz tnkormányzat vagyonának tu|ajdonjogát ingyenesen átruházni csak
torvényben meghatározott esetekben és fe|téte|ekkel |ehet.

(2) 
^ 

vagyonba tartozó lese|ejtezett tárgyi eszkoz - amennyiben az a közfe|adat
e||átásához nem szĹlkséges - átruházhati.

43. s () 
^z 

Önkormányzati vagyon tu|ajdonjogának ingyenes átruházása esetén a
szerződés tartaImára és tuIajdonjogot megszeľzőÍé| kotelezettségeire - azá||am kivéte|éveI
- a nemzeti vagyonró| szólo törvény ,,7. A nemzeti vagyon tu|ajdonjogának átruházása,,
aIcímében a Vagyon tuIajdonjogának ingyenes átruházására e|őírtakat is alkalmazni.

(2) Ha a tu|ajdonjogot szerző fé| a szerződés tartalmára és tu|ajdonjogot megszeuő f€l
kote|ezettségeire vonatkozó jogszabá|yi előírások betartását vagy az átruházásró| való
döntés során meghatározott fe|tételek te|jesítését nem válla|ja, azingyenes átruházásro|
nem |ehet szeződést kötni.

(3) Fz' ingyenesen átadott ingat|an tekintetében az e|idegenítési ti|alom az
onkormányzatta| mint a tu|ajdonjog átruházőjával szemben nem á|| fenn.

(4) A Képviselő{estÜ|et az e|idegenítési tila|om hatá|ya a|att - a tu|ajdonjogot megsze'z.ő fé|

kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzĄáru|hat az átruházott Vagyon fejlesztését,
korszerűsítését, fe|újítását szoIgáló hite|feIvéteI vagy á||ami, vaIamint európai uniis
támogatás érdekében torténő megterhe|éséhez, továbbá ezen teherre| biztosított igény
kielégítése érdekében történő e|idegenítéséhez.
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VI. FEJEZET

Sajátos vagyonelemekľe vonatkozó szabá|yok

30. Az önkormányzat költségvetési szerveinek vagyona

44. s () Az Önkormányzat a költségvetési szervei fe|adatainak el|átásához szukséges
vagyont e|sőd|egesen Vagyonkeze|ői jog |étesítése útján biztosítja. A vagyonkeze|ői jog
a|apján a kö|tségvetési szerv része történő vagyonátadás _ ha a Képvise|ő.testÜ|et
e|térően nem dönt _ nyi|vántartási értéken történik.

(2) Ha a Vagyon haszná|atának biztosítása nem vagyonkeze|ői jog létesítése útján
történik, az Önkormányzat kö|tségvetési szerve fe|adatának e||átásához - működési
fe|téte|ek a|apító Szerv által történő biztosítás jogcímén vagy haszonélvezet jogcímén _
használhatja azt a vagyont, ame|y |e|tárában, mint az onkormányzat tu|ajdona szerepe|.

(3) Az tnkormányzat tu|ajdonába kerul a ko|tségvetési szerv haszná|atában Vagy
. -'--_-vagyonkeze|ésében |évő önkormányzati vagyon beruházás_útján |étrejött bővítménye és a

kicseré|ésre keru|t vagyone|em is.

(4) Az Önkormányzat kö|tségvetésĺ szerve a Vagyon haszná|atáért nem köte|es
e||enértéket fizetni az tnkormányzatnak'

(5) Az onkormányzat á|ta| fenntaľtott, közfe|adatot el|átó intézmény, költségvetési szerv
e|he|yezését, va|amint azok fe|adatának e||átását szo|gá|ó önkormányzati tuIajdonú épÜ|et,
épü|etrész az Önkormányzat korlátozottan forga|omképes törzsvagyonát képezi, ĺdeértve
az Önkormányzat 100% tu|ajdoni részesedésével működő gazdasági társaság á|ta|

haszná|t, az onkorm ányzat tulajdonában |évő épü|etet.

45. s (1) A kö|tségvetésĺ szerv vagyonkeze|őijog a|apján töńénő vagyonhaszná|atának és
hasznosításának a fe|tételeĺt a jogszabá|yok és vagyonkeze|ői jogró| szó|ó szerződés
határozza meg.

(2) A kö|tségvetési szerv á|ta| nem vagyonkeze|ői jog a|apján használt - tnkormányzat
tu|ajdonában á||ó - Vagyonna| kapcso|atban a kö|tségvetési szerv a tu|ajdonost megi||ető
jogosu|tságot gyakorolja, ame|y nem terjed ki

a) a vagyon tulajdonjogának átruházására,
b) a vagyon megterhe|ésére, vagyonkeze|ői jog |étesítésére vagy haszonélvezeti jog
aIapítására,
c) az Önkormányzatot a Vagyonna| kapcso|atban terhe|ő kotelezettség vál|a|ására,
d) a vagyon hasznosítására vonatkozó jog átengedését, kĺvéve ha az Önkormányzat
fe|jogosítja a Vagyon hasznainak szedésére,
e) po|gárijogi igényt a|apító, po|gárijogi igényt e|döntő tu|ajdonosi hozzĄáru|ásra,
f) vagyonnal kapcso|atban bírósági e|járás indítására, kivéve a birtokvéde|mi cé|Ú e|járást.

(3) A kö|tségvetési szerv a haszná|atában |évő önkormányzati vagyonna| kapcso|atos,
tuIajdonost terhelő köte|ezettséget az Önkormányzat kö|tségvetésének és saját
költségvetésének keretei között a közbeszerzésre vonatkozi szabá|yok betartásával
teljesíti.

(4) A ko|tségvetési szerv á|ta| a haszná|atában lévő önkormányzati vagyonna| va|ó
válla|kozási tevékenysége körét, gazdasági tarta|mát a koĺtségvetési szerv az a|apítő
okirata szerint végezhet.
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46. s (1) A kö|tségvetési szerv tulajdona a nem az tnkormányzat álta| biztosított
forráśokbó| szerzett ingatlan, vagyoni értékĹÍ jog, társasági részesedés. Visszterhes
szerzésük és eIidegenítésÜk a Képvise|ő-testÜ|et e|őzetes hozzĄáru|ásávaI torténhet.

(2) Ha a Képvise|ő{est[llet a források biztosítása során másként nem dönt, a ko|tségvetési
szerv részére biztosított forrásbó| megszerzett ingó do|og, vagyoni értékĹj jog és társasági
részesedés a koltségvetési szerv tulajdona' Ugyanígy a költségvetési szerv saját - nem az
onkormányzattő| származő - forrásaibi| beszeuett ezen vagyone|emek is.

47. s Az onkormányzat kö|tségvetési szervei

a) a jo gazda gondosságával jogosu|tak és kötelesek a Vagyon rende|tetésszerĹĺ
haszná|atára, műłodtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő
közterhek vise|ésére és a haszná|atukban |évő Vagyon számviteIi e|őírások szerinti
nyĺ|vántartására,
b) haszná|atában lévő Vagyon esetében a Vagyon haszná|atára és működtetésére
vonatkozó szabá|yok betartásáért és érvényesítésért a kö|tségvetési szerv vezetője a

felelos.

3í. Gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

48. s (1) Az Önkormányzat-saját_fe-le|ősségére vá||a|kozhat. Az tnkormányzat vá||a|Korásř
tevékenysége a köte|ezo fe|adatainak e|látását nem veszé|yeztetheti. Az onkormányzat
csak o|yan gazdá|kodó szervezetben vehet részt tagként, ame|yben fe|e|őssége nem

h a| adj a meg Va g yo ni hozzájáru | ásá n a k mé rté két.

(2) Az Önkormányzat nem a|apít o|yan gazdasági társaságot, és örök|és vagy törvény
ŕende|kezése a|apján, va|amint a követe|és fejében szerzett részesedés kivéte|éve| nem
szerez részesedést o|yan gazdasági társaságban, ame|y vagy ame|ynek va|ame|y - nem

természetes szemé|y - tagja nem át|átható. Nem átlátható szervezetben örök|és címén,
törvényi rende|kezés a|apján Vagy kovete|és fejében szezett részesedés esetén a
Polgármester köte|es ha|adéktalanuI intézkedni részesedése megszÜntetése érdekében.

(3) Amennyiben az Önkormányzat á|ta| a|apított vagy részesedéséve| működő gazdasági
iáŕsaság, Vagy annak va|ame|y tagja az a|apítást vagy részesedésszezést követően vá|ik

nem át|áthatóvá, a Po|gármester kezdeményezi a társasági szerződés fe|ü|vizsgá|atát és a
gazdasági társaság tu|ajdonosi szerkezetének a nemzeti vagyonró| szó|ó torvény át|átható

szervezetre vonatkozó e|őírásainak megfelelő átaIakítását.

(4) Gazdasági társaságban fenná||ó onkormányzati tulajdonban |évő társasági részesedés
nem |ehet łagyonkeze|és tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakor|ója

nevében és he|yett más személy megbízáson a|apu|ó meghata|mazássa| járhat e| a
tuIajdonosi jogok egészének Vagy meghatározott részének gyakor|ása során.
Meghatalm azás kizárőlag o|yan személy részére adható, akĺve| vagyonkeze|ési szerződést
is |ehet kötni.

49. s (1) A Képvise|ő-testulet

a) dönt egyszemé|yes gazdasági társaság onkormányzat á|tal történő a|apításáró|, a
társaság megszuntetésérő|,
b) döntä többszemé|yes gazdasági társaság tnkormányzat tulajdonosi részvéte|ével történő
aiapításában va|ó részvételrő| és kĺaIakítja a megszÜntetéséveI kapcso|atos tagi á||áspontot,

c) határoz az tnkorm ányzat Vagyona tu|ajdonjog ának gazdasági társaság rende|kezésére
bocsátásáró| és a társaság jegyzett tőkéjének eme|ése ügyében,
d) az onkormányzatot a társasági részesedése a|apján megi||ető tulajdonosĺ jogok

egészének vagy megh atározott részének gyakor|ására vonatkozó meghata|mazásrő|.
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(2) A Po|gármester dönt

a) az tnkormányzat tu|ajdonában |évő egyszemé|yes társaság a|apítojának
hatáskorében,
b) az tnkormányzat tu|ajdonosi részvéte|ével műkodo tobbszemé|yes társaságokná| a
társaság |egfőbb szervének határozathozata|át mege|ózően a következő kérdésekben
ba) az igazgatiság és a fe|ugye|őbizottság tagjainak, az ugyvezetó, a könywizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;
bb) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatőjának megbízása, megbízásának
visszavonása és díjazásának megá||apítása, a vezérigazgató, Ügyvezető igazgató
szemé|yét érintő egyéb kérdésekben.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben fe| nem soro|t tnkormányzat tu|ajdonosi részvéte|éve|
működő gazdaságĺ társaságok tekintetében a tagot megi||ető jogokat a Városgazdá|kodási
és PénzÜgyi Bizottság gyakoro|ja.

(4) Az Önkormányzati tu|ajdonban |évő értékpapír-á|lomány technikai keze|ésérő| és az
ezekkel összefüggő beszerzésekrő| a Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság dönt.

3 2; -T'u 
l aj donosi_ké pv i se l et a tá ľs as h áza k b a n

50. s (1) A Képviselő{estÜ|et

a) dönt az Önkormányzat tu|ajdonát képező épü|et társasházzá a|akításáró| és a
tá rsasház megszüntetésérő|,
b) határoz az Önkormányzat résztu|ajdonában |évő épü|et társasházzá a|akitásáva| és az
ĺ|yen tá rsas ház megszÜ ntetéséve| ka pcso |atos Ön korm ányzati á | lás po ntról,
c) dönt arról, hogy az ingat|an tu|ajdonjogának átruházása vagy ingat|anra építésĺ jog
bĺztosítása esetén az ingat|an beépĺtőjével egytitt társasházat a|apít.

(2) Az Önkormányzat á|ta| kezdeményezett társasházĺ döntést kivéve a
Vá rosg azd á | kodási és Pé nzĹi gyi B izottság hozzájáru|ásáva| |e het

a) társasházi a|apitő okĺrat olyan módosításához hozzĄáru|ni, ha annak eredményeként
az Önkormányzat kÜ|on tu|ajdonának éńéke csokken,
b) az tnkormányzat nevében a szervezeti-műkodési szabá|yzatta| - annak valamely
e|őírásáva| - egyetértő nyi|atkozatot tenni, ha az a társasházi közös tu|ajdoni hányadtól
eltérő közos kö|tség számĺtássa| vagy az tnkormányzatra Vagy a kÜ|ön tu|ajdonát
haszná|óra o|yan szabá|yt á||apít meg, ame|y az tnkormányzat, mint tu|ajdonos vagy, mint
bérbeadó érdekeit sérti,
c) az Önkormányzat nevében a közgyĹĺ|ési határozati javas|attal egyetérteni, ha olyan
e|őírást tarta|maz, ame|y az onkormányzatra Vagy a ku|on tu|ajdonát haszná|óra o|yan
szabá|yt á|lapít meg, ame|y az tnkormányzat, mint tu|ajdonos (bérbeadó) érdekeit sér.ti,
d) a társasházĺ közös tulajdonban lévő épÜ|etrészek fe|Újításáva| kapcso|atban az
Önkormányzatra, annak költségvetésében nem szerep|ő pénzÜgyĺ kihatássa| járő
határozatot e|fogadn i,

e) a társasházi a|apító okiratban meghatározott (Ún. rendes kiadás) összegén felü|ĺ
kiadásokat m eg á | | a pító határ ozatot e |fog ad n i,

f) a túlfizetések rendezéséről megá||apodni a Képvise|ő-testü|et á|taI meghatározott
értékhatár esetén.

(3) A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság ál|ásfog|a|ását ke|| kérni társasházi döntés
bírósági felÜlvizsgálatának kezdeményezésérő|, ha a (2) bekezdésben meghatározott
esetekben az Önkormányzat képvĺse|őjének szavazata e||enében hoztak társasházi
döntést.
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(4) Ha a társasházban az Önkormányzat közös tulajdoni hányada a tíz száza|ékot
nem ha|adja meg az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben, továbbá az (1)-(2)

bekezdésben nem említett, társasházat érintő Ĺigyekben a tu|ajdonosi joggyakorló a

PoIgármester.

51. s (1) Annak a társasháznak a közgyű|ésén, ahol az Önkormányzat társasházi ktj|ön

tu|ajóonna| rende|kezik, az Önkormányzatot a Po|gármester és az á|ta|a meghata|mazott
képviseIi.

(2) Meghata|mazott különosen a Polgármesteri Hivata| koztisztvise|ője és a megbízott

öazoasági társaság. A meghataImazás a|apján el|átott képviseIet kereteit és a
ňleghataImazott eljárásának szabá|yait a megbízott gazdasági társasággaI kötott

sze rző d é s tarta|m azza.

52. s (1) A tu|ajdonost megi||ető jogok gyakorlásában és a tu|ajdonost terhe|ő

kote|ězettségek te|jes ítésében va|ó kozrem űködés a társasházak esetében kÜ |onösen

a) kozgyű|éseken va|ó részvéte| és a határozati javas|atokról való szavazás, írásban
tońénő szavazás,
b) a tu|ajdonostársak a|áírását igény|ő okiratok a|áírása, a Po|gármester meghata|mazása
aIapján,
d kbzgyrílós, intéző bizottság és számvizsgáló bizottság u|ésének-összehívására, ezek
n a pi rendjé re és írá s be |i szav azásra vo n atkozó kezdem é nyezés,
d) a tárśasházak dontéseive| kapcso|atos bĺrósági e|járások kezdeményezésére és a per

tnkormányzat jogi képvise|óje útján torténő vite|ére vonatkozó kezdeményezés,
e) a költségvetések, e|számo|ások, beszámo|ók e|lenőrzése,

Đ az tnkorm ányzat, mint tuIajdonostárs fizetési köte|ezettségével kapcsoIatos feladatok
e||átása,
g) pénzforga|om nélkÜ|i költségek te|jesítése érdekében szukséges megál|apodások
megkötése,
h) társasházi dokumentumok őzése, iratok kiadása,
i) a Képviselő-testü|et döntésének keretei között
iä; társasrl áz |étrehozásáva| és megszĹintetéséve| kapcso|atos döntés végrehajtásának
Iebonyolítása,
ib) a iársasház álta| igénybevett hite|ek és pá|yázati pénzeszközök fedezetéhez je|zá|og

fedezet biztosítása,
ic) társasházi közös tu|ajdonban |évő épÜ|etrész e|idegenítésérő| va|ó szavazás,
id) tú|fizetések rendezésérő| va|ó megá||apodás.

VI. FEJEZET

33.Zárő rendelkezések

53. s (1) A rende|et2013.január 1-én |ép hatá|yba.

(2) A rende|et hatá|yba |épéséve|:

a) Budapest F-őváros V||l. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testÜlete Budapest
Jbzsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában á||ó |akások bérbeadásának fe|téte|eiről, va|amint

a |akbér mértékérő| szó|ó 16t2o1o.(l||'o8') számú önkormányzati rende|etének 1'$- a

következő (3) bekezdéssel egészÜ| ki:

,,(3) Budapest Főváros VIll. kerĹlIet Józsefvárosi tnkormányzat Képviselo{estülete
á.ubapest Józsefvárosi onkorm ányzat vagyonáról és a Vagyon fe|ettĺ tu|ajdonosi jogok

gyakorlásáró| szó|ó rendeletének

a) a vagyon versenytárgya|ás útján va|ó hasznosĺtására,
b) az át|áthatő szervezette| va|ó szerződéskötésre,
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c) az Önkormányzatta| szeuődő félnek a szeződéskötést megelőző, átlátható
szervezetként való m inősítésérő| szó|ó nyi Iatkozatára,
d) az át|áthato szervezet e minőségének e|vesztésére

vonatkozó szabá|yait a lakások a bér|etére is a|ka|mazni ke||, az a) pont esetében kivéve a
|akások nem piaci a|apú bérbeadását.''

b) Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában á||ó nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek
bérbeadásának fe|téte|eiről szó|i 17ĺ2005' (lV.20.) számú oľlkorlrlányzati rellde|etének 1.$-a
következő (3) bekezdésének helyébe a kovetkező rende|kezés |ép:

,,(3) Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testÜ|ete
Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat vagyonáró| és a vagyon fe|etti tu|ajdonosi jogok
gyakor|ásáró| szó|ó rendeIetének

a) a vagyon versenytárgya|ás útján va|ó hasznosítására,
b) az át|áthati szervezette| va|ó szerződéskötésre,
c) az Önkormányzatta| szerzodő fé|nek a szerződéskötést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó minősĺtésérő| szo|ó nyilatkozatára,
d) az át|áthatő szervezet e minőségének e|vesztésére

vonatkozó szabá|yait a nem a nem lakás cé|jára szo|gá|i he|yiségek bér|etére is alka|mazni
kell."

c) Budapest Főváros V|l|. kerÜ|et Józsefuárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-testÜlete
Józsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában |évő kozterü|etek haszná|atáró| és használatának
rendjéről sző|ó 38ĺ1999. (V||.13.) számú önkormányzati rende|etének 1.$-a következő (3)
bekezdésse| egészü| ki:

,,(3) Budapest Főváros Vl||. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testu|ete a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáró| és a Vagyon fe|etti tulajdonosi jogok
gyakorlásáró| szo|ó rendeletének

a) az át|átható szervezette| va|ó szeződéskötésre,
b) az Önkormányzatta| szerződő féĺnek a szeződéskötést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó minősítésérő| szó|ó nyiIatkozatára,
c) az át|áthatő szervezet e minőségének elvesztésére

vonatkozó szabá|yait a közterü|etek haszná|atára kötott megá||apodásra a|ka|mazni ke||.''

d) Budapest Főváros V|||. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete az
tnkormányzat tu|ajdonában ál|ó Üres telkek, fe|építményes ingat|anok, gépkocsibeá||ók és
do|ogbér|et bérbeadásának fe|téte|eirő| szó|ő 5912011. (X|. 07.) számú önkormányzati
rende|et 3.$.a következő (10) bekezdésse| egészü| ki:

,,(10) Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő{estt.l|ete a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok
gyakorlásáró| szó|ó rendeletének

a) a vagyon versenytárgya|ás Útján va|ó hasznosítására és a tu|ajdonjog versenytárgya|ás
a|apján történő átruházására,
b) az át|áthatő szervezette| va|ó szerződéskotésre, a szeződés időtartamára,
c) az tnkormányzatta| szerzodó fé|nek a szerzódéskotést mege|őző, átlátható
szervezetké nt va |ó m i n ős ítésérő| szó | ó ny l|atkozatára,
d) az át|átható szervezet e minőségének e|vesztésére
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Vonatkozó szabá|yait az Önkormányzat tu|ajdonában á||i Üres te|kek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók bérbeadás útján töńénő hasznosítására és az
egyéb do|og bérletekre (órĺáspIakát, falra szerelt kirakat, neontáb|a, rek|ámtáb|a)
alkalmazni kell."

(3) A ľendelet hatá|yba |épésével hatá|yát veszti

1' Budapest Jizsefvárosi Önkorm ányzat Képviselő-testü|etének a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szóló 37 ĺ2oo3. (V||.07.) ök' sz. rende|ete,

2. Budapest Jizsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének egyes gazdá|kodást érintő
onkormányzati rende|etek módosításáró| sző|ő48ĺ2003.(|X.18.) ök. sz. rendelet 1.s (2)' (3)

és (6) bekezdései,

3. Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 37ĺ2003. (V||.07.) Budapest Józsefváros
onkormányzatĺ rende|et módosításáró| szi|ő65ĺ2003.(X|l.17.) ök. sz. rende|ete,

4. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testületének
rendeletek modosításáró| és hatályon__kívüLhelyezéséroI az
követe|ményeive| és egyéb vagyoni, i||etve hatásköri kérdésekkel
23t20o4.(v.15.) ök. sz. rende|ete 4. $-a, 5. s (1)-(3) bekezdései,6.
(1)-(13) bekezdései, 53. s (8) bekezdése,

5. Budapest Jozsefvárosi onkorm ányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszezési e|járásának szabályairó| szó|ó 37l2o03. (V||'07.) ök. sz. rende|et, valamint a

Képvise|ő-testÜ|et és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáró| egységes
szerkezetben a he|yi önkormányzatokró| szó|ő 1990. évi LXV. törvénnye| szólo 3812002.
(X|.o7.) ok. sz. rende|et módosításáró| szó|ó 52ĺ20o4.(Xl|'21,) ök. sz. rende|et 1.S-a,

6. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabályairól szóló 37l2o03. (Vl|.07.) rende|et módosításáró| szó|ó
1 8/2005.(|V. 1 5.) ök. sz. rende|ete,

7 . Budapest Józsefvárosi Önkorm ányzat Képvise|ő-testÜ|etének a Képviselő-testÜlet és
Szerveĺ Szervezetĺ és Működési Szabá|yzatári| egységes szerkezetben a he|yi

önkormányzatokró| szó|ó 199o. évĺ LXV. törvénnyeI szó|ó 3812002. (X|.07.) számú
önkormányzati rende|et modosításáró| szó|ó a 27l2oo5.(vl.15.) ök. sz. rende|et 38. s (3)

bekezdése,

8. Budapest Józsefvárosi Önkorm ányzat Képvise|ő-testü|etének a lakáscé|ú munká|tatói

támogatásokka| osszefüggő hatáskörökrő| szó|ó 29|2005.(vl. 1 5.) ök. sz. rende|ete,

9. Budapest Józsefvárosi Önkorm ányzat Képvise|ő-testÜ|etének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi költségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 37ĺ2oo3. (V||.07.) önkormányzati rendeIet

módosításáró| szó|ó 6/2006.(|l.15.) ok' sz. rende|ete,

,10. Budapest Józsefvárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-testu|etének a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat vagyonári|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairo| szó|ó 37l20o3. (V||.07.) ok. sz. rende|etének
módosításáró| szó|ó 1 0/2006.(|||.06') ök. sz. rende|ete,

1'ĺ. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, valamint a versenyeztetés és a he|yi költségvetési szervek

egyes onkormányzati
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beszezési e|járásának szabá|yairől szó|ó 37I2o03. (V||.07.) ök. sz. rende|etének
midosításáró| szó|ó 33/2006.(|X.20.) ök. sz. rendelete,

12. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testu|etének a Vagyongazdá|kodássa|
összefuggő egyes rendeletek módosításáró| szó|ó 47l2oo6.(X|.24.) ök. sz. rende|et 1. $-a és
2.S-a,

13.Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estilIetének Budapest Józsefváros
onkormányzat vagyonáró|, valamĺnt a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairő| szó|o 37ĺ2003. (Vl|.07.) számú önkormányzatĺ rende|et
módosításáro| szó|o 4512007'(v||.17,) ök. sz. rende|ete,

14. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testu|etének Budapest Józsefváros
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a helyi kö|tségvetésĺ szervek
beszerzési eljárásának szabá|yairő| szó|ó 3712003. (V|l.07.) Budapest Józsefváros
tnkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáró| szó|ő 52ĺ2007'(V|||.31.) ok. sz.
rendelete,

15' Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvĺse|ő-testÜ|etének szó|ó Budapest
Józsefváros tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi ko|tségvetési
szervek beszerzésĺ e|járásának szabá|yairő| szó|ó 37ĺ2003. (V||.07.) számú önkormányzati
-rendeĺet módosításáró| szó|ó 29 12008. (|V'1 0+ok-sz''rende|ete,

16. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estuIetének Budapest Józsefváros
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi koltségvetési szervek
beszerzésĺ eljárásának szabá|yairó| szó|ó 3712003. (Vl|.07.) számú önkormányzati rendelet
módosításárol szó|ó 59/2008.(X|.28.) ök. sz. rende|ete,

17. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testü|etének Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszezési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 3712003. (V||.07.) ök. sz. rende|et módosításáró|
szó|ó 1712009 (|v.22.) ok. sz. rende|ete,

18.Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének Budapest Jozsefváros
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi ko|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 3712003. (V||.07.) számĺj önkormányzati rende|et
módosításáról szó|ó 34l2oo9.(|x.18.) ök. sz. rende|ete,

19. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a helyi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairől szó|ó 37ĺ2003.(v|l.07.) önkormányzati rende|et
módosításáró| szó|ó 41 ĺ2010.(x.22') ok. sz. rende|ete,

20. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvĺse|ő{estü|etének Budapest Józsefváros
Önkormányzat vagyonáró|, valamĺnt a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szóló 3712003' (Vl|.07.) számÚ onkormányzati rendelet
módosításáró| szó|ó 48ĺ201 1 .(v ||.22.) ok. sz. rende|ete,

2,ĺ. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő{estületének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáról, va|amint a versenyeztetés és a helyi kö|tségvetésĺ szervek
beszezési e|járásának szabá|yairól szó|ó 3712003. (Vll.07.) önkormányzati rende|ete
modosításáró| szólo 66ĺ2011 '(X|.18.) ök. sz. rende|ete,

22. Budapest Józsefvárosĺ Önkormányzat Képviselőtestuletének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi költségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szóló 37l2o03. (Vl|.07.) önkormányzati rendelet
módosításáró| szó|o 53ĺ2012.(X.08.) sz. rendelete,
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23. Budapest Főváros V|||. kerÜlet Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-
testu|ete Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat tu|ajdonában á||ó |akások bérbeadásának
fe|tételeiről, va|amint a lakbér méńékérő| szó|ó 1612010.(|||.08.) számÚ önkormányzati
rendeletének 5-7.$-a.

(4) A rende|et hatá|yba lépésekor fo|yamatban |évő tlgyekben a tu|ajdonosijogkörgyakorló
számára döntésre már e|őkészített jognyi|atkozatokra és vagyonÜgy|etekre a hatá|yon
kívÜ| he|yezett rende|eteket keĺ| alkalmazni.

(5) A rendelet hatá|yba|épése e|ótt kiadott jognyi|atkozatok és megkötött szerződések
esetében a szerződés módosításáról, megszüntetésérő| szó|ó és a jogÜgy|et teljesítése
keretében fe|merü|ő döntést azhozza meg, aki a tulajdonosijogkör gyakorlás keretében a
modosĺtandó, megszÜntetendő és teljesítendő jognyi|atkozatró| Vagy Vagyonügyletrő|
döntött.

(6) A (4)-(5) bekezdés a|apján kiadott jognyi|atkozatok és megkotott szerződések
módosítására, megszÜntetésére és a vagyonügy|et te|jesítése keretében feImerÜ|ő

döntésre azokat a jogszabá|yokat ke|| a|ka|mazni, melynek a|apján a tu|ajdonosi jogkör
gyakorlójának a döntése megszÜ|etett. Ettő| e|térni a szerződő fe|ek hozzĄáru|ásáva|
lehet.

(7) Aho|-az_ónkornányzat rende|ete az tnkormányzat vagyonáról-, va|amint a

versenyeztetés és he|yi költségvetési szervek beszezésĺ e|járásának szabá|yairól szó|ó
rende|etet em|ít, ez a|att a je|en rende|etet, a versenyeztetési szabá|yok a|att pedig a

Képvise|ő-testü|et versenyeztetési e|járásró| szó|ó határozatát kell éńeni.

Budapest, 2012. november....

Rimán Edina
jegyzo

Dr' Kocsis Máté
poIgármester





csERE Me||ék|et
3. mellék|et

B udapest Fővá ros Vl| t. kerü let Józsefvárosi on kor mányzat Képviselő.testĹiletének
.....I 2012. (. ......) ön kormá nyzati rende|ete

Budapest Józsefváľosi önkoľm ányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakor|ásáró|

Budapest Főváros V|||. kerÜlet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testÜlete az
A|aptörvény 32. cikke (,l) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32. cikke (2)

bekezdésében, a he|yi onkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
va|amint egyes centrá|is a|árende|tségű szervek fe|adat- és hatásköreirő| szo|o
1991. évi XX. törvény 138.s (1) bekezdés j.) pontjában, a |akások és he|yiségek
bérletére, va|amint az elidegenítésÜkre vonatkozo egyes szabá|yokról szó|ó 1993.
évi LXXV|ll. torvény 3. s (1) bekezdésében és 36' s ę) bekezdésében,
Magyarország he|yi önkormányzatairo| szó|o 2011' évi CLXXX|X. törvény 107. S-
ában és 109 s (4) bekezdésében, az á||amháztartásró| szó|o 2011. évi CXCV.
torvény 97.s (2) bekezdése, a nemzeti vagyonró| szó|ó 2011. évĺ CXCVI. törvény 5'

s (2) bekezdés b) és c) pontjában,7. $-ában és 13' s (1) bekezdésében fogla|t
felhata|mazás a|apján Budapest Józsefvárosi tnkormányzat vagyonárol és a
Vagyon fe|etti tulajdonosijogok gyakorlásáro| a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Álta!ános rende|kezések

í. A rende|et tárgyi hatá|ya

1.s (1) A rende|etben meghatározott kĺvéte|ekke| a rende|etet Budapest Józsefváros
tnkormányzat (a továbbiakban: tnkormányzat) tu|ajdonában |évő Vagyonra, a vagyonna|
va|ó rende|kezésre, a Vagyonna| kapcso|atban a tu|ajdonost megi||ető jogok gyakor|ására,
a vagyonÜgyletekre és az tnkormányzat javára torténő tu|ajdonszerzésre ke|| a|ka|mazni.

(2) Az tnkormányzat tu|ajdonában |évő ingó és ingat|an Vagyon, tárgyi és forgóeszkozök,
vagyoni értékű jogok, ĺmmateriá|is javak a nemzeti Vagyon részei, me|yekhez tartoznak
kÜ|onösen:

a) az Önkormányzat kizárólagos tu|ajdonában á||ó minden birtokba vehető do|og és a
do|og módjára hasznosítható természeti erők (a továbbiakban a birtokba vehető do|og és a
do|og módjára hasznosítható természeti erok együtt: do|og),
b) az a) pont hatálya alá nem tarlozi, az onkorm ányzat tulajdonában lévő Qg|og,
c) az tnkormányzat tu|ajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az onkormányzatot
megi||ető társasági részesedések, az Önkormányzat pénzvagyona és követe|ése,
d) az tnkormányzatot megi|lető bárme|y vagyoni értékke| rende|kező jogosu|tság, ame|yet
jogszabá|y vagyoni értékű jogként nevesít,
e) az Önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeá|is intézmény, |evé|tár,
közgyűjteményként mĹlködő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját
gyűjteményében nyi|vántartott ku |turá|is javak körébe tarilozó dolog.

(3) Az onkormányzat vagyona tözsvagyon Vagy Üz|eti vagyon.

(4) Ar a vagyone|em, amely nem minősÜ| tözsvagyonnak az tnkormányzat ĺ'lz|eti

vagyona.

(5) A kor|átozottan forgalomképes torzsvagyonnak azok az e|emei, ame|yek kizáró|ag a
ve|ük való rende|kezésre vonatkozó jogszabá|y aIapján minősuInek kor|átozottan
forga|omképes törzsvagyonnak, e je||egük megtartása mel|ett besoro|hatók az uz|eti
Vagyon körébe is' E szabá|y nem a|ka|mazható a kor|átozottan forga|omképes
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tozsvagyonnak azok az e|emeire, me|yek közvet|enü| önkormányzati fe|adaĹés
hatáskör el|átását Vagy a kozhatalom gyakor|ását szolgá|ják.

(6) A rende|etet a|ka|mazni ke|| a hatá|ya a|á tartozo Vagyon esetében minden tu|ajdonosi
jog gyakor|ására és minden vagyonugy|etre - ezeknek mindazon e|emére - me|yre más
jogszabá|y rende|kezése nem vonatkozik. A tu|ajdonosi joggyakorlásra és a
vagyonügyletekre a rende|etet és az önkormányzati Vagyonra vonatkozó más
jogszabá|yokat egyÜtt ke|| a|kaImazni.

2. S (1) Nem terjed ki a rende|et hatá|ya:

a) az tnkormányzat tu|ajdonában |évő |akások és nem |akás cé|jára szolgá|ó he|yiségek
bérbeadására, bér|eti jogvĺszonyának megszüntetésére,

b) az á||am tu|ajdonábó| térĺtésmentesen az Önkormányzat tu|ajdonába került |akások és
nem |akás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek elidegenítésére, ha a bérlő e|ővásárlási joga a|apján
kert.l| sor, vagy az e|idegenítés az eĺhelyezésre jogosu|t jogcím nélküli használója részére
történik'

c) az onkormányzat tu|ajdonában |évő közterü|etek használatára és a haszná|atának
rendjére,

d) az onkormányzat tu|ajdonában á||ó bérbeadás útján hasznosított vagy bérbeadás Útján
hasznosítani kívánt üres te|kekre, fe|építményes ingat|anokra, gépkocsi-beá|lókra és az
egyéb dolog bér|etekre (óriáspIakát, faIra szere|t kirakat, neontáb|a, rek|ámtáb|a).

(2) A rendeletnek

a) a vagyon versenytárgya|ás titján va|ó hasznosítására és a tulajdonjog versenytárgyalás
a|a pj á n történ ő átr uházásár a,
b) az át|átható szervezette| va|ó szerződéskötésre,
c) az Önkormányzatta| szeződő fé|nek a szerződéskötést mege|őző, át|átható
sze rvezetké nt va |ó m i nős ítésérő | szó ló ny||atkozatára,
d) az át|átható szervezet e minőségének e|vesztésére,

vonatkozó szabá|yait a |akások és nem |akás cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásáná|,
va|amint e|idegenítéséné| is alka|mazni ke||, az a) pont esetében kivéve a |akások nem
piacĺ a|apú bérbeadását.

(3) A rendeletnek

a) az át|áthatő szervezette| va|ó szeződéskotésre,
b) az onkormányzatta| szerződő fé|nek a szerzódéskotést mege|őző, át|átható
szervezetként való m inősítésérő| szó|ó nyiIatkozatára,
c) az át|átható szervezet e mĺnőségének e|vesztése esetére

vonatkozó szabá|yaĺt a közterÜ|etek haszná|atára kötott megá|lapodásra a|ka|mazni ke|l'

(4) A rendeletnek

a) a vagyon versenytárgya|ás útján va|ó hasznosítására és a tu|ajdonjog versenytárgyaĺás
alapján történő átruházására,
b) az át|áthato szervezette| va|ó szerződéskötésre, a szeződés időtartamára,
c) az onkormányzatta| szerződo félnek a szerződéskotést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó minősítésérő| szóló nyilatkozatára,
d) az át|áthatő szervezet e mĺnóségének e|vesztése esetére,
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Vonatkozó szabá|yait az tnkormányzat tu|ajdonában á||ó Üres te|kek,
fe|építményes ingat|anok, gépkocsĺ-beá||ók bérbeadás útján történő hasznosítására és az
egyéb do|og bérletekre (óriásplakát, faIra szere|t kirakat, neontáb|a, rek|ámtáb|a)
alkalmazni kell.

(5) A rende|et a|apján kel| |ebonyo|itani az épület vagy épu|etrész e|idegenítését

a) ha az épü|et funkciójának megvá|toztatásáhozvagy
b) ha az épulet felújításához, rekonstrukciójához torténik befektető fe|kutatása,

ha a lakások és nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségek kiurítésének finanszírozását
versenytárgya|ás útján felkutatott befektető forrásainak bevonásáva| ke|| megoIdani.

(6) Az (5) bekezdés esetén a bérlőkke| és haszná|ókkal a kiÜrítésrő| tońénő
megá|lapodásra a |akások és a nem |akás cé|jára szo|gáló he|yiségek bérletére vonatkozó
szabá|yokat ke|| aIkaImaznĺ.

3. s (1) Nem terjed ki a rende|et hatá|ya

a) az Önko rmányzat' tu|ajdonában á| |ó kozterĹl |eten va|ó parko|ásra,
b) az tnkormányzat pénzügyi eszkozeire és pénzvagyonáľa,

-_--- kivéve
ba) az onkormányzatot megi ||ető pénzköveteIésről va|ó |emondást,
bb) a halaszthatat|an kö|tségvetési döntéseket,
bc) az Önkormányzat társasági részesedéseit.

(2) Képvise|ő{estÜ|eti tj|ések közotti ĺdőszakban, kü|önösen nyári ü|ésezési szünet idején
vagy testü|eti Ü|és e|ha|asztása esetén a Képvise|ő-testÜ|et á|ta| jóváhagyott e|őĺrányzatok
közötti átcsoportosításró|, valamint az á|ta|ános és cé|tartalék felhasználásáról a
Po|gármester indĺtványára - rendkívü|i surgősség esetében, egymi||iárd forintos egyedi
értékhatárĺg, egyéb megkötések né|kÜ| a Városgazdá|kodási és Pénzugyi Bizottság dönt
azza|, hogy az átcsoportosĺtásra ezen tú|menően a hatá|yos költségvetésĺ rende|et
szabá|yait ke|| a|kaImazni.

4. $ A rendeletet az tnkormányzat javára történő azon Vagyonszerzésre kell a|ka|mazni,
me|yre akozbeszenésijogszabá|yok hatálya nem terjed ki.

2. A rende|et személyi hatálya

5. s A rende|et szemé|yi hatá|ya kiterjed

a) a Képvise|ő{estÜletre, az Önkormányzat po|gármesterére, a|polgármestereire, Képvĺse|ő-
testÜ|et bizottságaira, az Önkormányzat Jegyzőjére, Po|gármesteri Hivata|ára,
b) az onkormányzat ko|tségvetésĺ szerveire és intézményeire,
c) az onkormányzatot, mint tu|ajdonost megi||ető jogok gyakor|ásáva| és köte|ezettségek
te|jesítéséveI megbízott és meghataImazott gazdasági társaságra (a továbbiakban:
megbízott gazdasági társaság),
d) vagyonkeze|ési szerződés létesítése esetén a vagyonkezelőijog jogosu|tjára,

e) az tnko rmányzat könyvvĺzsg á|ójára,
fl az tnkormányzat 100 %-os tu|ajdonában |évő gazdaságitársaságokra,
g) a rende|et hatálya a|á tarhoző Vagyon esetében az tnkormányzatta| vagyonügyleti
kapcso|atba kerÜ|ő vagy i|yen kapcso|atban |évő természetes és jogi szemé|yekre, jogi

szemé|yiség né|kÜ|i szervezetre, ideértve azokat a rende|et hatá|ya alá nem taĺtozó
vagyonÜgy|eteket, me|yekre a rende|etben meghatározott szabályokat is a|ka|mazni ke|| (a

továbbiakban: a rende|et a|ka|mazási kore).



3. Ertelmező rendelkezések

6. s (1)A rendeleta|ka|mazásában:

1. át|átható szervezet a|att a nemzeti vagyonró| szi|ő 2o11. évi CXCV|. törvény (a
továbbiakban: nemzeti vagyonró| szó|ó törvény) 3. s (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott szervezetet ke|| érteni,

[Nemzetĺ vagyonró| szó|ó2011. évi CXCV|. törvény 3. s (1) E törvény a|ka|mazásában
1. átlétható szeNezet:

aa) nemzetkozi szervezet, az á||am, kÜ|földĺ á||am, kÜĺfö|dĺ he|yhatóság,
ab) köztestület,
ac) kö|tségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
ad) kü|földi á|lami vagy he|yhatósági szerv'
ae) |e|kiismereti és vaIlásszabadság jogáró|, va|amint az egyházak, va||ásfe|ekezeiek és va||ási k<izösségek jogá||ásáró| szó|ó
törvény szerĺnti egyház, be|so egyházi jogi személy,
aŕ) he|yi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társu|ása, valamint
ag) gazdá|kodó szervezet, amelyben az á||am vagy az <inkormányzat kü|ön-kÜ|on Vagy együtt
rendelkezik,. ah) az Európai Gazdaságĺ Térségró| szó|ó megá||apodásban részes ál|am szabá|yozott piacára
működő részvénytársaság;
b) az o|yan belfö|di vagy kÜ|fö|di jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező gazdá|kodó szervezet, ame|y
megfelel a kovetkező fe|téteIeknek:
ba) tu|ajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorĺzmus finanszírozása mege|őzéséro| és megakadá|yozásáró| szó|ó

.. --'._.- törvél!y's''z-e!1'! meghatározott tény|eges tuIajdonosa megismerhe]Q_-_._
bb) az Europai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségrő| szó|ó megá|lapodásban részes á||amban' a Gazdasági
EgyĹittműködési és FejIesztési Szervezet tagá||amában vagy oIyan á||amban rendeIkezik adói||etőségge|, ame||yeI
Magyarországnak a kettős adóztatás eIkerü|ésérĺjl szó|ó egyezménye Van,
bc) nem minősül a társasági adóró| és az osztalékadóról szó|ó törvény szerini meghatározott e||enőrzött kü|fô|di társaságnak,
bd) a gazdá|kodó szervezetben közvet|enÜ| vagy kozvetetten több mĺnt 2syo-os tu|ajdonna|, befo|yássa| vagy szavazati jogga|
bíró jogi szemé|y, jogi szemé|yĺségge| nem rende|kezcj gazdá|kodó szervezet tekintetében aba)' bb) ésbc,) aĺpont szerinti
Íe|tételek fennáĺ|nak;
c) az a civi| szervezet és a vízitársu|at, ame|y megfele| a következő fe|tételeknek:
ca) v ezető tisztségvise|ői megismerhetők,
cb,) a civi| szervezet és a vízitársu|at, Va|amint ezek vezetcĺ tisztségvise|ői nem át|áthati szervezetben nem rende|keznek
25%-ot meghaIadó részesedésse|,
cc,) székhe|ye az Európai Unió tagá||amában, az Európai Gazdasági Térségro| szóĺó megá|lapodásban részes á|lamban, a
Gazdasági Együttműkcldési és Fej|esztési Szervezet tagá||amában vagy olyan á||amban van, ame||yel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerÜlésérő| szó|ó egyezménye van;]

2' az Önkormányzat kor|átozottan forga|omképes Vagyona: a kizáró|agos önkormányzati
tu|ajdonba és nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt jelentőségű nemzeti Vagyonba nem
tartozó azon Vagyon, ame|yrő| torvényben Vagy az tnkormányzat rendeletében
meghatározott fe|tételek szerint |ehet rende|kezni;

3' kozfeladat: a nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény 3. $ (1) bekezdésének 7. pontjában
meghatározott fe|adat,

pogszabá|yban meghatározott ál|ami vagy önkormányzati feladat, amit- az arra köte|ezett közérdekbő|, jogszabá|yban
meghatározott követelményeknek és fe|téte|eknek megfe|elve végez, ideértve a |akosság közszo|gá|tatásokka| vaĺi el|átását'
továbbá az á||am nemzetközi szerződésekben vá|la|t köte|ezettségeibő| adódó közérdekű feladatokat, vaĺamĺnt e feladatok
e||átásához szÜkséges infrastruktúra biztosítását is;]

4. meghatározó befolyás. a nemzetĺ vagyonró| szó|ó törvény 3.s (1) bekezdés 9. pontjában
meg határozott kapcsoIat,

[Meghatározi befolyás: az a kapcso|at, amelynek révén természetes szemé|y, jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiség né|kÜli
gazdasági társaság egyjogi szemé|ynek tagja vagy részvényese, és
a/jogosu|t e jogi szemé|y vezető tisztségvise|ői vagy fe|ügye|őbizottsága tagjai tobbségének megvá|asztására és
vĺsszahívására, vagy
b) a jogi szemé|y más tagjaiva| vagy részvényeseĺveĺ kötött megá||apodás a|apján egyedü| rende|kezik a szavaza|ok t<ibb mint
ötven százalékáva|:
3' s (3) Az (,ĺ) bekezdés 9. pontja szerinti meghatározó befo|yás akkor is fenná||, ha a befolyássa| rende|kező számára az (1)

bekezdés 9' pont a) vagy b) a|pontja szerinti jogosu|tságok közvetett módon biztosítottak. A befo|yássa| rende|kezőnek egy
jogi szemé|yben közvetetten fenná|ló meghatározó befo|yása megá||apítása során a jogi szemé|yben szavazati jogga|

rendelkező más jogi szemé|yt (a továbbiakban: köztes vá||alkozás) megĺĺ|ető szavazatokat meg ke|| szorozni a befo|yássa|
rende|kezőnek a köztes vá|la|kozásban fenná|ló szavazatáva|- Ha a koztes vá||alkozásban fenná|ló szavazatok mértéke az
50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kel| figye|embe venni.]

5.többségi befo|yás. a nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény 3s (1) bekezdés 16. pontjában
meg határozott kapcsoIat,

100%.os részesedésseI

bevezetett nyi|vánosan
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[Nemzeti vagyonró| szó|ó 2011 ' évi CXCV|. torvény 3. s (1) E törvény a|ka|mazásában
16.tobbségí befolyás: az a kapcso|at, ame|ynek révén természetes szemé|y, jogi személy vagy jogi szemé|yiség né|kü|ĺ

gazdasági iársaság egy jogi szemé|yben a szavazalok több mint 50%o-áva| vagy meghatározó befo|yássa| rende|kezik;]

6. az Önkormányzat Vagyonának hasznosítása: a tu|ajdonosi joggyakor|ó Vagy az
tnkormányzat Vagyonának haszná|ója á|taI a Vagyon birtok|ásának, haszná|atának,
hasznok szedése jogának bárme|y - a tu|ajdonjog átruházását nem eredményező -
jogcímen történő átengedése, ide nem értve a Vagyonkeze|ésbe adást, Va|amint a

haszoné|vezeti jog a|apítását,

7 . az Ônkormányzat Vagyonának haszná|ója: azon természetes személy, jogi.szemé|y vagy
jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezet, aki Vagy ame|y torvény, az onkormányzat
reńdelete vagy szerződés a|apján bárme|y jogcímen az tnkormányzat tu|ajdonában |éVő

Vagyont birtoko|, haszná|, szedi annak hasznaĺt, kivéve a tu|ajdonosijoggyakor|ó,

8. az tnkormányzat Vagyonán be|ü| nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entőségű

nemzeti Vagyon: akizáró|agos onkormányzati Vagyonba nem tartozó vagyon, me|ynek az
Önkormányzat tuIajdonában történő megőrzése hosszú távon indoko|t,

9. osztott tu|ajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a fo|d

tuIajdonosát i||eti meg,

10.az Önkormányzat vagyonának keze|ője: a nemzeti Vagyonró| szó|ó törvény 3.$ (1)

bekezdés 19. pontjában ńeghatározott szervezet, ame|ynek az onkormányzat vagyonát
Magyarország he|yi önkormányzatairo| szólo 2011. évi CLXXX|X. tÖrvény 109's (1)

bekezdése szerinti Vagyonkeze|ői joga van,

[Nemzeti vagyonró| szó|ó 2011 . évi CXCV|. törvény 3- s (1) E torvény a|kalmazásában
19. vagyonkezelő:
b,) a he|yi <inkormányzat tu|ajdonában á||ó nemzeti vagyon tekintetében:
ba) önkormányzati társu|ás,
rb) kö|tségVetési szerv vagy önkormányzati intézmény,
bc) köztestii|et'
bá)az á||am, a he|yi önkormányzat, aba)-bb)a|pontban meghatározott szemé|yek egyijtt vagy kÜlön-kÜ|ön 100%-os

tulajdonában á||ó gazdá|kodó szervezet,
be) a bd) alpont szerinti gazdá|kodó szervezet 100%.os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodó szervezet.
cj a lelĺ<iisinereti és vaĺásszabadság jogáról, Valamint az egyházak, va||ásfe|ekezetek és va|lási közcisségek jogál|ásáro|

szó|ó törvény szerinti egyház, be|ső egyházi jogi szemé|y és egyházi intézmény a tevékenysége e||átásához szükséges
nemzeti vagyon tekintetében.
(2) 

^z 
(1) bôłezoés .t' pont b) és c,) alpontjában fogĺalt fe|téte|eknek va|o megfe|e|ésrő| a szezcidő fé|nek cégszerűen a|áíń

módon nyi|atkoznia ke||. A va|ót|an tarta|mú nyi|atkozat a|apján kötcitt szerződés semmis.
(ł) e toŃeny a|ka|mazásában 100%-os á||ami vagy önkormányzati tu|ajdonban á|ló gazdá|kodó szervezetnek, i||etve ezen

!ázdá|kodó śzervezet 100%-os tulajdonában á||ó gazdá|kodó szervezetnek min<isül az a gazdasági társaság is, amelyben az
á||a', a hetyi <inkormányzat Vagy ezek 1oo%-os tulajdonában á||ó gazdá|kodó szervezet me||ett kizáró|ag maga a gazdasági

társaság reňde|kezik - agazdašági társaságokró| szóló 2006. évi |V. törvény 135. s (1) bekezdése és223. $ (1) bekezdése
szerinti - Üz|etrésszeI vagy részvénnyel']

11. az Önkormányzat kizáró|agos gazdasági tevékenysége: a nemźeti Vagyonró| szó|ó
törvény 1 2. s (2) bekezdésében meghatározott tevékenység.

[Nemzeti vagyonró| szo|o 2011. évi CXCV|. t<irvény 12. s (2) A he|yi onkormányzatkizáró|agos gazdasági tevékenységei a
következők:
a) a he|yĺ kozutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése'
b) a hejyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repÜ|őtér |étrehozása és mÚködtetése - a fi|di
kĺszo|gá|ási tevékenýség kiłéte|ével - a hozzá ÍaĺIozi |égiforga|mi távk<iz|ő, rádiónavigációs és fénytechnikaĺ

berendezésekkel és eszközökke|, továbbá a |égĺforgalmi irányító szolgálat eIhelyezését szoIgá|ó |étesítményekkeI együtt'

c) a menetrend szerinti he|yi személyszá||ítás,
d) a törzsvagyon részét képező helyi közművek |étrehozása és működtetése'
e) a törzsvagyon részét képez<ĺ terek' parkok fe|színe a|att építmény |étrehozása és működtetése,

fl a he|yi önkormányzat kizáró|agos tu|ajdonában á||ó . kü|c'n törvény rende|kezése a|apján részére átadott - vizek, közcé|Ú

vízi |étesítmények m űkodtetése']

12. az onkormányzat Vagyonának megterhe|ése. kÜ|önösen a biztosítékuI adás, a

haszná|ati jog, zá|ogjog és je|zá|ogjog, a szolga|mijog alapítása, elĺdegenítési és terhe|ési

ti|a|om vá||a|ása, kezesség nyújtása, az Önkormányzat tulajdonára Vagyoni értékű jog

aIapítása, e|ovásárlási, a véteIi- visszavásár|ásijog, bér|ő kivá|asztásijog biztosítása.
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1 3. Vagyonügyletnek mĺnősü| kulönösen:

a) a vagyon elidegenítése' ame|y a vagyon tulajdonjogának az átruházása, ideértve a
vagyoni értékű jogok és a követe|ések e|idegenítését is,

b) a vagyon gazdasági (kozhasznú) társaság részére nem pénzbe|i hozzájáru|ásként
történő rendeIkezésre bocsátása.

c) a vagyon hasznosítása, a vagyonkeze|ői jog |étesítése a vagyonkeze|ésbe adásró|
szo|ó szerződés, haszonélvezeti jog aIapításáró| szó|ó szerződés, onkormányzat
kizáró|a gos g azdaság i tevékenység gyakor|ására vonatk oző jog átengedése,

d.) a vagyon megterhe|ése és az önkormányzati tu|ajdonosi jogok bármi|yen jellegĹ1

kor|átozása, amennyiben az egyéb nevesített vagyonÜgyletnek nem minősÜ|,

e) követe|ésroI va|ó |emondás,

f) gazdasági és közhasznú társaságokka| összefuggő tu|ajdonosĺ jogok gyakor|ása; a
gazdasági társaságokró| szó|ó törvényben meghatározott tagsági alapítói jogok
gyakor|ása,

g) az ingyenesen fe|aján|ott Vagyon e|fogadása és az e|fogadásh oz va|ó hozzď1áru|ás,

h) a vagyont érintő egyéb döntések meghozata|a, jognyi|atkozatok kiadása, ku|önösen az
átsoro|ás, megterhe|és fe|oldása és a vagyonna| összefüggő tu|ajdonosi rende|kezési
jogok gyakor|ása korébe tartozo összes egyéb, nem nevesĺtett döntési, jognyi|atkozat-
adás engedé|yezésére irányuló jogkör.

(2) Az Önkormányzat javára más tu|ajdonán fenná||o terhek a|att kÜlönösen az (1)
bekezdés 12. pontjában fe|soro|t és a Számvite|rő| szi|ő 2000. évi c. törvény (a
továbbiakban: számviteIrő| szó|ó törvény) 26.s (3) bekezdésében meghatározott
ingat|anokhoz kapcso|ódó vagyoni értékĹi jogokat ke|| éľteni.

[Számvitelrő| szó|ó 2000. évi C. törvény 26.s (3) Az ingatlanokhoz kapcso|ódó vagyoni éńékű jogok kü|önosen: a fci|dhaszná|at,
a haszoné|vezet és haszná|at' a bér|eti jog, a szo|ga|mi jog, az ingat|anok rende|tetésszerű haszná|atához kapcso|ódó -
jogszabályban nevesített - hozzájáĺu|ások' díjak (vízikozmű-fejlesztési hozzájáru|ás, Vi|lamos energia há|ózati csat|akozási díj,
gázhá|ózati csat|akozási díj) megfizetése a|apján szerzett haszná|ati jog, va|amint az ingat|anhoz kapcso|ódó egyéb jogok.]

4. Versenyeztetés i e|járások

7. s (1) Az Önkormányzat vagyonának hasznosĺtásáva| és tu|ajdonjogának átruházásáva|
kapcso|atban versenyeztetésnek minősu|ő rész|etesen a Képvise|ő-testu|et
határ ozatáva l sza bá lyozott - va g yo n Ü gy|eti ve rse nyeztetési e |j á rások:

a) nyi|vános pá|yázat: (nyi|vános versenytárgya|ás), e|őre meg nem határozhatő
aján|attevőknek vagy előre nem ismert számú ajánlatkérok számára nyomtatott sajtó útján
meghirdetett vagy kéń aján|at, amit |e lehet úgy is bonyo|ítani, hogy a fe|hívásnak
megfe|e|ő ajánIatot benyÚjtók közul versenytárgyaláson kerü| kivá|asztásra a nyertes.

b) zártkörű pá|yázat: (zártkörű versenytárgyalás) az érdeke|tek - adott esetben egyet|en
résztvevő közvet|enÜ|, írásban történő feIhívása ajánlattéte|re. Zárĺkorű pá|yázat
kiírására csak kivételesen kerü|het sor. Egyebekben a zártkörŰ pá|yázatra is a nyĺlvános
pá|y ázatr a vo n atkozó sza bá |yokat ke | | a I ka ĺ m azn i.

c) árverés: (nyilvános vagy zártkorű versenytárgya|ás), hirdetményĺ vagy más úton
kozzétett vagyonĹigy|eti e|járás, me|ynek során a megje|ent (nyi|vános árverés) vagy
kĺvá|asztott (zártkörŰ árverés) résztvevők (az árverezők, illetve képvise|őik) részére
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ismertetésre kerü|nek az árverési fe|tételek, ame|ynek alapján az árverezőket fe|hĺvják
ajánlatuk megtéte|ére.

(2) Ha az tnkormányzat rende|ete vagy a Képvise|ő-testü|et határozata mást nem
tarta|maz a tulajdonosijog gyakorlója határozza meg, hogy melyik versenyeztetési e|járást
kell alkalmazni.

5. A vagyongazdálkodás elvei, a közép. és hosszú távú vagyongazdá|kodási terv

8. s (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonnal va|ó gazdálkodás során
köte|ező a|ape|vnek ke|| tekĺnteni, hogy

a) az Önkormányzat vagyonának a|apvető rende|tetése a közfe|adat el|átásának
biztosítása,
b) az Önkormányzat vagyonávalfelelős módon, rendeltetésszerűen ke|| gazdálkodni,
c) a vagyongazdá|kodás fe|adata az onkormányzati Vagyon rende|tetésének megfe|e|ő, az
Önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, e|sőd|egesen a közfe|adatok
e||átásához és a mindenkori társada|mi szükségletek kie|égítéséhez szükséges, egységes
e|veken aIapu |ó, át|átható, hatékony és koltségtakarékos m űködtetése,
d) az önkormányzati Vagyon hasznosítására és haszná|atára kötott vagyonÜgyleti
megá||apodásokba olyan kikötéseket ke|l tenni, ame|y biztosítja a Vagyon értékének
meg órzését-á||agának védeI mét
e) a vagyonügy|eteknek a vagyon jel|egétő| fuggően biztosítania ke|| a vagyon éńéknövelő
haszná|atát, hasznosítását, gyarapĺtását,
f) az onkormányzat feIadatának el|átása szempontjábó| feIesIegessé vá|ó vagyontárgyakat
|ehet elidegenĺteni.

(2) Az Önkormányzat a vagyongazdá|kodásának az A|aptörvényben, va|amint a nemzeti
vagyonró| szólo törvényben meghatározott rende|tetése bĺztosĺtásának cé|jábó| kozép- és
hosszú távÚ vagyongazdá|kodási tervet készít, amit a Képvise|ő{estü|et hagy jóvá'

6. A vagyon nyilvántartása

9. s (1) Az Önkormányzat tu|ajdonába tartozó vagyone|emekrő| a Kormány rende|etében
meghatározott módon nyi|vántańást ke|l vezetni' Az önkormányzati vagyonnyi|vántartás
(vagyonkataszter) fo|yamatos vezetéséért, az adatok hite|ességéért a Jegyző fele|ős. A
Jegyzó fe|adata a kataszter és a kataszternap|ó fe|fektetése és fo|yamatos vezetése.

(2) P,z Önkormányzat az ingat|anvagyonát a számvite|i szabá|yok szerinti bruttó értéken,
értékbecs|és esetén becsült értéken, az ingóvagyonát nyi|vántartási éńéken, a portfólió

vagyonát pedig névértéken tańja nyi|ván.

(3) Az éves zárszámadáshoz a vagyoná||apotró| jogszabá|yban meghatározott tartalomma|
vagyonkimutatást ke|| készíteni.

(4) Pę Önkormányzat tözsvagyonát a többi vagyontárgytól e_|kÜ|önítve ke|| nyilvántartani. A
Vagyon nyi|vántartás a|apján azonosíthatónak ke|| lennie az Önkormányzat

a) kizárő|agos tu|ajdonát képező nemzeti vagyonnak,
b) tu|ajdonában á||ó, törvény a|apján nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entőségű
vagyonnak,
c) tu|ajdonában á||ó, az tnkorm ányzat rendelete a|apján nemzetgazdasági szempontbó|
kieme|t jeIentőségű vagyonnak,
d) tu|ajdonában á||ó, törvény aIapján kor|átozottan forgaIom képes törzsvagyonnak,
e) tu|ajdonában ál|ó, az Önkormányzat rendelete a|apján kor|átozottan forgalomképes
törzsvagyon nevesített e|emeinek,
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Đ tulajdonában á|ló, a rendelkezési jog gyakor|ásának feltételhez kötésére tekintette|
kor|átozotta n forg aIom képes törzsvagyonna k,
g) tu|ajdonában á||ó uz|eti vagyonnak.

(5) Amennyiben törvény másképp nem rende|kezik, az tnkormányzat társu|ásba bevitt
vagyonát az Önkormányzat vagyonaként kel| nyi|vántartani, a vagyonnövekmény a társu|t
he|yi önkormányzatok közös Vagyona, és arra a Po|gári Törvénykönyv közös tu|ajdonra
vonatkozó szabá|yait kell aIka|mazni.

(6) A kataszterben fe|tüntetett épÜ|et ingat|anrészek, i||ető|eg egyéb épĺtmény ingat|anrészek
bruttó értékének kÜ|on-kÜ|ön és minden időpontban meg ke|| egyezni a számvite|ben
nyi|vántańott brutto értékke|.

(7) Az Önkormányzat vagyonnyilvántartása nyi|vános, abbó| bárki számára,
szemé|yazonosítás né|kÜl, kor|átozástó| mentesen ke|| adatot szo|gá|tatni. Ar.
adatszo|gá|tatás a Vagyonnyi|vántartásban szereplő adatokró| történik, azza| a tarta|omma|
és abban a formában, ahogyan a Vagyonnyi|vántartásban szerepe|. Tíz o|da|t meghaladó
írásbe|i adatszo|gá|tatásért a Jegyző á|taI meghatározott máso|ási önköĺtséget ke|| fizetni.

10. s (1) Az tnkormányzat Képvise|ő-testü|ete részére a zárszámadáshoz csato|t
vagyonkimutatás az Önkormányzat és intézményei (ko|tségvetési szervei) saját vagyonának
a d a t a i t (e szKoze]t'e s k-öte I ez etts é g e i t) m u t atj a b e.

(2) A vagyonkimutatás felépítése az á||amháztartás szervezetei beszámo|ási és
konyvvezetési köte|ezettségének sajátosságaĺról szó|ő 249ĺ2000. (XI|. 24.) Korm. rende|et
1. számlj me||ék|et alapján |egalább a római számma| je|zett eszkoz-, i|letve
forráscsopońonkénti - kivéve a tárgyi eszkoz, i||etve a befektetett pénzugyi eszkozcsoportok
esetében, aho| a könyvvite|ĺ mérleg arab számma| je|zett téte|ei szerinti - tago|ásban
tarta|mazza az onkormányzat vagyonát tozsvagyon [a forga|omképte|en (a kizáró|agos, a
nemzetgazdasági szempontbo| kieme|t je|entőségű) és kor|átozottan forga|omképes], il|etve
üz|eti vagyon bontásban'

(3) A vagyonkĺmutatás a (2) bekezdés szerinti könyvvitelĺ mér|egben szerep|ő eszkozökön és
kotelezettségeken kívü| tartaImazza

a) a ,,O''-ra leírt, de haszná|atban |évő, i||etve haszná|aton kívü|i eszközök á||ományát.
b) az Önkormányzat tulajdonában |évő, a jogszabá|y a|apján érték né|kÜ| nyi|vántartott
eszkozök ál|ományát (a szakmai nyilvántartásokban szerep|ő képzőművészeti a|kotásokat,
régészeti Ie|eteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, ku|turá|is javakat),
c) a mér|egben értékkel nem szerep|ő köte|ezettségeket, ĺdeértve a kezesség-, i||etve
garanciavá||a|ással kapcsolatos függó kotelezettségeket.

(4) A vagyonkimutatás további részletezését, tételes a|ábontását az erre vonatkozó
ön korm á nyzati rende let szabá|y ozza.

(5) Az onkormányzatná| a könyvvĺzsgá|ó fe|adata az egyszerűsített éves kö|tségvetési
beszámo|ó konyvvite|i mér|egében kĺmutatott eszközök értékadatai az onkormányzati
ingat|ankataszter nyĺ|vántartásban, va|amint a zárszámadáshoz készített
vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkaI va|ó egyezőségének vizsgálata is.

7. Vagyonügyletek nyi|vántartása és nyi|vánossága

11. s () Az tnkormányzat vagyonára vonatkozó szerződésekrő| egységes nyi|vántartást
ke|| vezetni, ame|ynek fo|yamatos vezetésérő| a Jegyzó 9ondoskodik.

(2) Az Önkormányzat _ a Jegyzó fe|adat e|látása útján - kozzéteszi a vagyonáva| történő
gazdá|kodássa| osszefuggő, netto ötmi||ió forĺntot e|éro vagy azt megha|adó értékű
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Vagyonértékesítésre, vagyonhasznosĺtásra, haszoné|vezeti jog a|apítására, a
vagyonkeze|ésre, a Vagyon Vagy Vagyoni értékű jog átadására, va|amint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzodést kotő fe|ek
nevét, a szezodés értékét, határozott időre kötott szerződés esetében annak időtartamát,
va|amint az em|ített adatok vá|tozásait. Fz egy kö|tségvetési évben ugyanazon szerződő
fé||e| kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe ke|| számítani.

(3) Az egy évné| hosszabb időtańamra kötott hasznosítási szerződésekné| a közzététe|re
vonatkozó értékhatárnál az e|tenszo|gá|tatás egy évre számított összegét ke|| a|apuI venni.

(4) A köte|ezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes hon|apon, digitá|ĺs formában,
bárki számára, szemé|yazonosĺtás né|ku|, kor|átozástó| mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzu|ás nélkü| kimáso|hato módon, a betekĺntés, a leto|tés,

a nyomtatás, a kimásolás és a há|ozati adatátvitel szempontjábó| is díjmentesen ke||

hozzáférhetővé tenni' Akozzétett adatok megismerése szemé|yes adatok közléséhez nem

köthető.

(5) Azokban az esetekben, amikor a tu|ajdonost megi||ető jogok gyakor|ásáva| és
kötelezettségek te|jesítéséve| gazdasági társaság van megbizva és meghata|mazva az
á|ta|a lebonyo|ított vagyonügy|etek nyi|vántartása és az arró| történő adatszo|gá|tatás - a
Jegyző á|ta| meghatározott rendben - a megbízott gazdaságitársaság fe|adata.

(6) A vagyon-nyi|vántartásra, a Vagyonkimutatásra, VagyonÜgy|etek
nyi|vánosságára vonatkozi szabályok az Önkormányzat azon
kiterjednek, ame|yek nem tartoznak a rende|et hatá|ya a|á.

(7) A vagyonÜgyletek és a Vagyon nyi|vánosságáva| kapcsolatban
szabá|yozott kérdésekben az információs önrende|kezési
informácioszabadságró| szó|ó 2011' évi CX||. törvényt ke|| a|ka|mazni.

nyĺ|vántartására és
vagyonelemeire is

a rendeletben nem
jogró| és az

8. Szeződés kötés az ön korm ányzat vagyonáľa

12. s (1) A be|fö|di vagy kÍ.l|fo|di jogi szemé|ynek vagy jogi szemé|yĺségge| nem rende|kező
gazdá|kodó szervezetnek, a civi| szervezetnek és a vízitársulatnak a nemzeti Vagyonra
vonatkozó szeződés megkötése e|őtt cégszerűen a|áírt módon nyi|atkoznia kel|, hogy
megfe|e| az át|átható szervezet fe|téte|einek. A nyilatkozatot tevőnek írásban nyi|atkoznia
ke|| arró| is, hogy tudatában Van, miszerĺnt a valót|an tarta|mú nyilatkozat a|apján kötött
szerződés semmis'

(2) A versenyeztetés a|apján megkötött Vagyonra vonatkozó szerződés a pá|yázati kiírástó|,
i||etve a nyertes pá|yázatti| e|térő tańa|omma| nem módosĺtható, kivéve a szeződés
ĺdőtańama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét'

(3) A rende|et hatálya a|á tartozó vagyon és vagyonügy|et esetében, ideértve a rende|et
alka|mazási korét is, a vagyonügylet e|őkészítése során a másik fé||el közo|ni ke|| és a
megá||apodásban rogzíteni ke|l, hogy a rende|etet az tnkormányzatta| jogi kapcsolatba
kerÜ|ő vagy i|yen kapcsolatban |évő természetes és jogi szemé|yekre, jogĺ szemé|yiség
né|kü|ĺ szervezetre ĺs a|ka|mazni ke||.

II. FEJEZET

A vagyonnal való rendelkezés és tulajdonosijoggyakorlás hatáskĺiri rendje

9. A vagyonügyleti érték

13. s (1) A vagyonugy|et tu|ajdonosi joggyakorlóját a vagyonügy|eti éńék határozza meg,
me|ynek megá||apítása során á|ta|ános forga|mi adó né|kÜ| számított értéket ke||

figyelembe venni.
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(2) A vagyonügyleti érték meghatározásáná|

a) ingatlanokra vonatkozó visszterhes vagyonÜgy|et esetén forga|mi értékbecs|ést ke||

alapu| venni, ame|y taĺIa|mazza a beköltözhető (Üres) á||apotára megá||apított forga|mi
értéket is,

b) ingókra vonatkozo visszterhes ügy|et esetén a Vagyon számvĺtelĺ nyi|vántartási értéke
irányadó, ,l0 mi||ió forint fe|etti érték esetén az ingo természettő| fÜggően értékbecs|ésben
Vagy vagyonéńéke|ésben meghatározott éńékét ke|| alapuI venni,

c) üz|etrész és megtestesítő értékpapír esetén az Önkormányzat által megbízott szakértő
álta| - ha a tozsdei értékpapír |istán szerep|ő értékpapírró| van szo, az árto|yam
megá||apításánál a tőkepiacroI szo|ó törvényben fogIaItakat ĺs érvényesítő módszer
a|apján - meghatározott értéket kel| a|apu| Venni,

d) a városrehabi|itációs cé|ú onkormányzati vagyonkorbe tartoző ingat|an esetében a
vagyonügy|eti értéket a te|jes érintett vagyoni körre (te|ek, |akás, he|yiség) ko|tsége|emzést
is tańa|mazó uz|eti értékelemzés (a forga|mi értékbecslés, a vagyonértéke|és és az Üz|eti
értéke|emzés a továbbiakban együtt: értékbecs|és) alapján keĺ| meghatározni,

)-a vagyoni értékű jogok értékét az i||etékekró|-szoľo törvény alapján ke|| meghatározni,

Đ a Vagyon nem pénzbeli hozzĄáru|ásként gazdasági társaság, egyesu|és, i|letve
közhasznú társaság részére történó szolgáltatásakor a könyvvizsgálo álta| megá||apított
érték az irányadó'

g) ingyenes Ügy|et esetén a Vagyon forga|mi éńékbecs|ésében meghatározott vagy a
számviteli értéke közu| a magasabb osszeget ke|| figye|embe vennĺ, ha pedig a forga|mi
érték nem érte|mezhető, a számvĺte|i értéket'

h) az a)-g) pontokban nem em|ített vagyon esetében a számviteli nyi|vántańásĺ értéket ke||

alapul venni.

(3) Az ingat|an e|idegenĺtéséről, hasznosításáró| Vagy Vagyonkeze|ésbe adásáró| való
dontés időpontjában 6 hónapnál nem régebbi, Vagy nem régebben aktua|ĺzá|t
értékbecs|ésnek kelI rendeIkezésre álIni'

(4) Nem ingat|an, nem üz|etrész és nem tagságijogot megtestesítő értékpapír esetén, ha
a dontés időpontjában egy évné| nem korábban készü|t értékbecs|és rende|kezésre áll,
a n n ak a ktua I izá |t v á|tozata a va g yon ü g y|eti érték meg á| | a pításá ra fel h as zná|hati'

(5) Amennyiben a forgalmi értékbecs|és a Vagyon je||ege miatt nem érte|mezhető (p|'
forga|omképte|en Vagyon esetében) Vagy a tuIajdonosi dontés meghozataláig
rende|kezésre á||ó idő rövidsége miatt a vagyonügy|eti értéket a (2) bekezdés a|apján nem
|ehet megá||apítani, a vagyonÜgy|eti értéknek a vagyon nyĺ|vántartási értékét kel|tekinteni.

(6) A vagyon tulajdonjogának átruházása során a vagyonügy|eti érték megá||apításának
kö|tségei vise|ésérő| úgy ke|| megállapodni, hogy az tnkormányzatnak te|jesített
e||enértéken felü| a tuIajdonszezőt terhe|je'

14. s (1) A tulajdonosi joggyakorlót a joggyakor|ás időpontjában érvényes vagyonügy|eti
érték a|apján ke|| megá||apítani. Ha a tu|ajdonosijoggyakor|ás időpontja és a vagyonugy|et
létrejötte közott várhatoan tobb, mint 6 hónap telik e|, a tu|ajdonosĺjoggyakorĺás során a
vagyonügy|eti érték aktuaIizá|ásároI is donteni ke||.

(2) Ha a vagyonügy|eti érték aktua|lzá|ásáról nem történt döntés, de a tu|ajdonosi
joggyakor|ás időpontja és a vagyonügy|et |étrejotte közott tobb, mĺnt 6 hónap e|te|t, a
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Vagyonügy|et Önkormányzat nevében töńénő a|áírása e|őtt a vagyonügy|eti érték
aktua|izá|ás á ró| ké rn i ke| | tu I ajd onosi j og gyakor| ó ál | ásfog |a lását.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyone|em, akkor a rendelet értékhatáľa vonatkozó
rendelkezéseiné| a vagyóńtargyak egýuttes vagyonügy|eti értéke az irányadő' Összesített
vagyonügy|eti érték a|att az adott vagyonÜgy|et álta| érintett vagyonösszesség részeinek
osszeadott vagyontigyleti értékét ke|| tekinteni.

1 0. Vagyonnal va|ó rendelkezés

15. s () p,z Önkormányzatot - torvényben meghatározott eltérésekke| - megi|letik
mindazok a jogok és terhe|ik mindazok a kötelezettségek, ame|yek a tu|ajdonost
megilletik, terheIik. A tuIajdonost megiIlető jogok gyakorlásáról a Képvise|ő-testuIet
rendelkezik. A tu|ajdonost megi|lető jogokka| va|ó rende|kezés a|att a Képviselő-testü|et
azon dontését ke|| éńeni, ame|yek meghatározzák

a) az Önkormányzatot, mint tu|ajdonost megi||ető jog gyakor|ására jogosu|takat és a
gyakor|ásra átru házott jog osítványokat,
b) a tulajdonosijogok gyakor|ásának a fe|téte|eit.

(2) Az Önkormányzat vagyona tekintetében a tu|ajdonosijog gyakor|ó a Képviselő.testÜ|et,
ame|y a tulajdonost-megi||eto jogok és kötelezettségek összességének_3y316r|ására
jogosult.

(3) TuIajdonosijog gyakor|ásának átruházása esetén a Képviselő-testü|et rendeletben Vagy
a hatáskör gyakorlásáró| hozott határozatban megje|ölt bizottsága és a Po|gármester
jogosu|t a tu|ajdonosi jog - átruházásban meghatározott keretek között töńénő
gyakor|ásra.

(4) A tulajdonosi jog gyakor|ásának átruházása egyes tu|ajdonost megi||ető

részjogosítványokra is vonatkozhat. Nem |ehet részben sem átruházni azoknak a
hatásköroknek a gyakor|ását, melyek törvényben a Képvĺse|ő{estÜ|et számára vannak
meghatározva.

(5) Egyéb tu|ajdonosi jog az a Po|gármester á|ta|i gyakor|ásra átruházott tu|ajdonosi jog,

amelynek a|apján a döntés és a döntésnek megfe|e|ően kiadott jognyi|atkozat nem

eredményezi

a) a vagyon tu|ajdonjogának átruházását,
b) a Vagyon megterhe|ését, vagyonkeze|ői jog |étesítését Vagy haszonélvezeti jog

aIapĺtását,
c) a Vagyon birtok|ásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a
tu|ajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedését,
d) az Önkormányzatot megi||ető, vagyonna| kapcso|atos jogró| va|i |emondást,
e) az a)-c) pontban meghatározott vagyonĺ.lgyletek módosĺtását és megszüntetését,

fl Önkormányzat á|ta| kezdeményezett peres e|járás megindulását, kivéve a birtok-és
vagyonvéde|em körében indított e|járást.

(6) tnkormányzat bárme|y rende|etén a|apuló tu|ajdonosi jog gyakor|ásának mĺnősul a
jognyi|atkozat megtéte|e, ha az Önkormányzat rende|ete Vagy a Vagyonra vonatkozó
szerződés a Vagyonra, a Vagyonnal kapcso|atos aján|attételre, a Vagyon haszná|ójára, az
Önkormányzatta| szerződött fé|re mér|ege|ést nem igény|ő, köte|ezően a|ka|mazandó
jogkovetkezményt á||apĺt meg.

(7) A gyakor|ásra átruházott hatásköröket a Képvĺse|ő-testü|et részben vagy egészben
kor|átozás nélktl| magához vonhatja. A gyakor|ásra átruházott hatáskor másra tovább nem
ruházhatő'

í í. A Képviselő.testi'iIet számára fenntartott tulajdonosi joggyakorlás
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16. s A Képvise|ő-testÜĺet a tulajdonosijoggyakor|ó

a) a 100 mi||ió Ft fe|etti értékű Vagyon
aa) tulajdonjogának és értékhatártó| fugget|enÜ| az Önkormányzat törzsvagyonába tarhoző
Vagyon tulajdonjogának átruházásáva|,
ab) hasznosításával
kapcsoIatos dontésre,

b) értékhatártoI függet|enul a következó esetekben
ba) a Vagyonra vagyonkezelői jog |étesítése, a keze|ői jogga| kapcso|atos va|amennyi
tulajdonosi jogkorre kiterjedően,
bb) Vagyonra haszoné|vezeti jog a|apítása és a haszoné|vezeti jogga| kapcso|atos
vaIamennyi tuIajdonosĺ jogkörre kiterjedően,
bc) a koncessziós szeződés megkötésére vonatkozó hatáskor gyakor|ása,
bd) az tnkormányzat kizárő|agos gazdasági tevékenységének végzésére vonatkozo
szerződés megkötése,
be) a vagyonra kü|ön jogszabá|yban fe|jogosított szervek javára haszná|ati jog, vezetékjog
Vagy ugyanezen okokbó| szo|gaIom aIapítása és egyéb megterhe|ése esetén,
bf) vagyon biztosítéku| adásáró| szó|ó döntésre,
bg) az tnkormányzat vagyonán osztott tu|ajdon |étesítésérő| va|ó megál|apodásra,
bh) vagyon tu|ajdonjogának-ingyenes átruházása esetén' ĺdeértve a nyilvántarľási-értéken
va|ó átvezetést is,
bi) Önkormányzat Képviselő-testu|ete és szervei, továbbá az Önkormányzat á|ta|
fenntartott, közfe|adatot e||átó ĺntézmény, ko|tségvetési szerv elhe|yezését, va|amint azok
fe|adatának e||átását szo|gá|ó épÜ|et, épi.jletrész hasznosĺtásárol szó|ó döntésre

c) az onkormányzat javára más tu|ajdonán fenná||i terhekke| va|ó rende|kezés esetén, ha
az tnkormányzatra vonatkozó anyagi hatása a 100 mi||ió forintot meghaladja,
d) a Képvise|őtestület jogkörébe taĺIoző vagyonugy|etekke| összefĺJggő per ĺndításáva|, a
per vite|ével és megszüntetésével kapcsolatban, ha a pertárgy értéke 100 mi||ió forĺntot
meghaladja,
e) vagyonra beje|entett tuIajdoni igény e|ismeréséve| kapcsoIatos dontésre.

1 2. A Képviselő.testĹi l et B izottságá na k tu laj don os i jog gya ko rlása

17's (1) A Képvise|ő-testÜ|et Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága a tu|ajdonosi
joggyakorló

a) a 100 mi||ió Ft-ot meg nem ha|adó értékű
aa) az Önkormányzattozsvagyonába nem tartozó vagyon tu|ajdonjogának átruházása,
ab) vagyon hasznosítása
esetén

b) olyan Vagyon hasznosítása esetén, melynek forga|mi értéke a Vagyon je||ege -
kü|önosen, forga|om képtelensége _ m iatt nem értelmezhető,

c) az Önkormányzat javára más tu|ajdonán fenná||ó terhekke| va|ó rende|kezés esetében,
ha Önkormányzatra vonatkozo anyagi hatása nincs vagy az Önkormányzatra vonatkozó
anyagi hatása 100 mi|lió forintot nem ha|adja meg,

d) a Képviselő-testü|et és a Városgazdá|kodási és PénzÜgyi Bĺzottság tulajdonosi
jogkörébe tartozo vagyonugy|etekke| összefüggő per indításáva|, a per vite|éve| és
megszüntetéséve| kapcsolatban, ha a peńárgy értéke ,ĺ00 mi||ió forintot nem ha|adja meg,

e) közútkeze|ói hozzĄáru|ásró| való dontés esetében.

(2) A Képvĺselő-testu|et tuIajdonosi jogköreit két Képvise|ő{estü|eti Ü|és közötti
időszakban, ku|önosen nyári Ü|ésezésĺ szünet idején vagy testü|eti ü|és elhaIasztása
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esetén, rendkívÜ|i surgősséget igény|ő dontések tekintetében a Po|gármester indítványára
a Városgazdá|kodási és Pénzugyi Bizottsága gyakoro|ja.

í 3. A Polgármester tulajdonosi joggyakor|ása

18. s (1) A Po|gármester a joggyakorlo, amikor o|yan tulajdonosi döntést kell hozni, me|yre
vonatkozóan a Képvise|ő-testü|et nem tartotta fenn a tu|ajdonosijogkorét gyakor|ását és a
tu|ajdonosijog gyakorlását nem ruházta át a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságra

(2) Ar Önkormányzat rende|etén a|apuló - 15. s (6) bekezdésében meghatározott _
esetekben a tu|ajdonosi jogok gyakor|ásával kapcso|atos jognyilatkozatra a Polgármester
jogosult.

(3) Az. egyéb tu|ajdonosi joggyakorlás esetében VagyonÜgyleti éľtéket nem ke||

megá|lapítani.

(4) A házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén értékhatártó| fÜggetlenü| a

Polgármester engedé|yezi az Önkormányzat fe|é je|zá|ogjoggaI biztosított tartozás
átvá|la|ását és a je|zá|ogjog átjegyzését, ha a megosztásro| már szü|etett jogerős bírósági
határozat, vagy ha a megosztás fe|téte|e az engedé|yezés.

(4) Az összes o|yan az Önkormányzat vagyonát vagy az onkorm ányzat vagyoni és
pénzügyi köte|ezettségét érintő e|járásban a po|gármester dönt a Képvise|ő-testÜlet és
átruházott hatáskörben e|járó bizottság határozatában szerep|ő kiĺrási, ajánIatkérési,
versenyeztetésĺ fe|téte|ek hirdetések formai he|yesbítésérő| és a he|yreigazĺtásokró|,
továbbá a jogszabá|yi előírások miatt szÜkséges korrekciók átvezetésérő| (a
továbbiakban: he|yreigazítás) azza|, hogy ezen döntés a képvise|ő-testület vagy
átruházott hatáskorben e|járó bizottság döntéséve| a helyreigazítási kérdéseken
tú|menően - nem lehet e||entétes, il|etve azt |ényegi _ he|yreigazítási kérdésnek nem
minősülő - kérdésekben nem módosĺthatja.

19. s (1) A Polgármester tu|ajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó fe|adatát az
Önkormányzat megbízott gazdaságitársasága és a Po|gármesteri Hivatal útján |áthatja e|.

(2) A Po|gármester az tnkormányzat torvényes képvise|etének el|átására vonatkozó
jogkorében kor|átozás né|kü| adhat megbízást és meghata|mazást a nevében torténő
jognyi Iatkozat megtéte|ére'

(3) A Képvise|ó-testület bizottsága á|taI hozott vagyonĹlgyleti döntés aIapján a
jog nyi |atko zatot a Po| g á rmester vagy m eg h ata I m azott1a adj a ki.

(4) Ha a Képvise|ő{estület a tagját bízza meg a testü|et képvise|etével és ennek
keretében vagyonügy|etĺ jognyi|atkozat tételéve|, a képviseleti jogának terjedelmét a
meg bízás határ ozza meg.

14, Atulajdonosi jogok gyakoľlásában való közreműködés

20.s (1) A rende|et alkalmazásában a tu|ajdonost megi||ető jogok gyakorlásában va|o

közreműködés kÜ|önösen

a) a vagyonna| kapcso|atos tu|ajdonosi jog és egyéb tulajdonosi jog gyakor|ásának az
e|őkészítése, ideértve a Versenyeztetést is,
b) a tu|ajdonosĺ joggyakor|ás és egyéb tu|ajdonosi jog gyakor|ása során hozott dontés
végrehajtá sa, az ügy|etek pénzÜgyi nyi |vántartása és |ebonyo| ítása,
c) a tényá||ás tisztázására irányu|ó cse|ekmény,
d) a vagyon á||apotának, használatának fe|mérése és eIlenőzése,
e) az á||ag és vagyonvédelem, birtokvéde|em igénybevéte|e,
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0 rendkívü|i he|yzetben tett intézkedés és a veszé|yhe|yzet elhárítása,
g) az onkormányzat vagyonáva| és a vagyonugy|ette| kapcso|atban más szemé|yt terhe|ő
köte|ezettség te|jesítésének e||enőrzése és a köte|ezettség kikényszerítése érdekében
torténő eljárás,
h) a vagyon- és ügy|eti nyi|vántartás vezetése, a Vagyonról va|ó adatszo|gáltatás,
i) a jogcímmel rende|kező haszná|ók és a jogcím né|kü|ĺ használók tekintetében a
tuIajdonos jogosítványainak gyakorlása,
j) jogvitás ügyek intézésében való közreműködés,
k) a közÜzemi szerződésekke| és szolgá|tatásokkaI kapcso|atos nyiIatkozatok,
|) Az onkormányzat javára je|zá|ogjogga| terhelt ingatlan esetébeĺl a ko|csont fo|yósító
je|zá|ogjoga, i||etve a bankĺ hite|ezés esetén az ezt biztosító terhe|ési és e|idegenítési ti|a|om

- tnkormányzatot követő rangsorban történő - bejegyzéséhez va|ő hozzĄáru|ás.

(2) A tuIajdonost megi||ető jogok gyakorlásában közreműködik

a) a Po|gármesteri Hivata|,
b) a megbízott gazdasági társaság,
c) az tnkormányzat megbízásának keretei között a vagyonĹigy|etĺ megbízott, ame|y |ehet
a megbízott gazdaságitársaság is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a Polgármesterĺ Hivata| végzi, ha ezze|
más nlncs megbízva.

(4) 
^ 

(2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervezetek közreműködése nem
érinti a Po|gármesteri Hivata|nakaz önkormányzati fe|adatok el|átásában va|ó részvételre
vonatkozó köteIezettségét.

í5' A felaján|ott vagyon elfogadásának hatásköri szabályai

21. s () Az Önkormányzat ko|tségvetési szervének ingyenesen felaján|ott Vagyon
e|fogadásához va|ó hozzájáru|ásról, vagy ha az onkormányzatot megi||ető várományi
joggal kapcsolatban kell nyilatkozni

a) 100 mi||ió forint értékhatár fe|ett a Képvise|ő{estü|et,
b) 100 mi||ió forint értékhatárig a Városgazdá|kodási és Pénzugyi Bizottság
dönt.

(2) A Po|gármester

a) az Önkorm ányzat öroklése Vagy a Vagyon javára torténő lemondás esetén dönt az
örök|és és a |emondássa| érintett Vagyon e|fogadásáról, e|fogadás esetén intézkedik annak
átvéte|éről.
b) dont a tÉlex-programmaI kapcso|atos pénzbeIi adományok e|fogadásáró| és
fe|haszná|ásáról.

1 6. Pénzkövetelésekről való lemondás hatásköri szabá|yai

22. s (1) Az onkormányzat kovete|éséről va|ó részben vagy egészben történő -
|emondásra és a költségvetési szervet megi||ető követelésről va|ó |emondáshoz va|ő
e | őzetes hozzájár u|ásr a

a) 20 mi||ió Ft értékhatár feletti esetekben a Képvise|ő-testll|et,
b.) 20 mi||ĺó Ft egyedi értékhatárig a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

(2) 
^z 

(1) bekezdésben meghatározott módon történő követe|ésről va|ó |emondás akkor
lehetséges, ha
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a) a Vagyonügylet városgazdá|kodási, szociá|is,
közcé|okat szo|gá|, vagy

intézménygazdálkodási

b) onkormányzati támogatási fe|adatokat szolgál (ideértve a szociá|is, gyermekvédelmi
okokbó| torténő kovete|és eIengedést is).

(3) A gazdasági, finanszírozási és piaci körü|mények pá|yázati e|járás során bekovetkezett,
e|őre nem láthato megvá|tozásának nyertes á|tal történő hite|t érdem|ó ĺgazolása esetén - a
nyertes kérelmére az Önkormányzat a pá|yázati biztosítékró| |emondhat és
kamatmentesen visszafizetheti, ha a nyertestő| szerződéskotés nem várható e| és a
szerződést nem kötĺ meg.

(4) Hite|t érdemIoen igazo|tnak számít a banki igazo|ás a hite|feltéte|ek je|entős

megvá|tozásáró|, vagy könyvvizsgá|o szakvé|eménye arrol, hogy a várható beruházási
kö|tségek a korábbi számításokhoz képest je|entősen növekedtek.

(5) A (3) bekezdés alkalmazásához arra is szükség van, hogy a nyertes igazo|ja, hogy az
onkormányzatta| Vagy az Önkormányzat tobbségi Vagy kizáró|agos tu|ajdonában á|ló
gazdasági társaságga| szemben semmi|yen tartozása nem á|| fenn.

(6) A (3) bekezdés a|ka|mazásárő| _ értékhatártó| függet|enu| - a Városgazdá|kodási és
PénzÜgyi Bizottság javasIata alapján a Képviselő{estület dont'

23.s (1) A csőd- és fe|számo|ási e|járásban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
hozzĄáru|ásáva| az Önkormányzatot megi||ető követelésrő| le lehet mondani Vagy a

kovete|ést engedményezni Iehet.

(2) A felszámo|ási e|járásban az tnkormányzat és a kö|tségvetési szerv követe|ésének
beje|entését me||őzni Iehet, amennyiben a feIszámo|ási eljárás kezdeményezését
közvet|enü| mege|őzően á|ta|a |efo|ytatott eredményteIen végrehajtási e|járás megá||apításai
szerint va|ószínűsíthető, hogy az tnkormányzat és a kö|tségvetési szerv követelésének a
nyilvántartásba véte|éért fizetendő összeget elérő megtérülése sem várható.

(3) Az tnkormányzat (2) bekezdés szerinti követe|éseiről a Po|gármesterĺ Hivata| és
fe|adatkörében a megbĺzott gazdasági társaság kÜ|on nyi|vántartást vezet, fe|tÜntetve benne
azokat az adatokat is, me|yek a végrehajtás alá vonható Vagyon hiányában a követe|és
megtérü|ését nem teszik |ehetővé.

(4) A kö|tségvetési szerv (2) bekezdés szerinti követe|éseirő| a költségvetési szerv a (3)

bekezdés szerinti nyi|vántartást vezeti.

(5) A kovete|és beje|entésének me||őzése a fe|számo|ási e|járásban a követe|ésrő| történő
|emondásnak minősÜ| 

tt|. FEJE'ET

Az ön korm ányzat törzsvagyona

í7. A törzsvagyon fajtál

24. s (1)Az Önkormányzat tu|ajdonában á|ló nemzeti Vagyon kÜlön része a törzsvagyon,
ame|y közvet|enü| a köte|ező önkormányzati fe|adatkör e||átását vagy hatáskör gyakor|ását
szo|gá|ja, és ame|yet

a) a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény kizáró|agos önkormányzati tulajdonban á||ó

vagyonnak minősít,
b) törvény Vagy az Önkormányzat rende|ete nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt
je|entóségű nemzeti vagyonnak minősít (aza) és b) pont a továbbiakban együtt:

forgalom képteIen törzsvagyon),
c)törvény Vagy a he|yi önkormányzat rende|ete kor|átozottan forga|omképes
vagyone|emként állapít meg.
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(2) Az Önkormányzat kor|átozottan forgalomképes törzsvagyona az is, amely a ve|e va|ó
rende I kezésre von atko ző jogszabá|y a|apján m i n ős ü | törzsva gyo n n ak.

(3) A torzsvagyonra az onkormányzat vagyonára vonatkozo szabályokat a törzsvagyonra
vonatkozó sajátos e|őírások betańásáva| ke|| aIkaImazni. Nem lehet a|ka|mazni az
onkormányzat vagyonára vonatkozi szabá|yt a tözsvagyonra, ha az a tözsvagyon
rende|tetéséve| vagy a torzsvagyonra vonatkozó szabá||ya| e||entétes tulajdonosvá|tozást,
hasznosítást, vagyonkeze|ést, haszonélvezeti jogot vagy megterhe|ést eredményezne' Ha
a torzsvagyorlra jogszabá|y az tĺlkĺ.llĺllányza|' lllás vagyolráľa volratkozó jogszabá|ybarr
fogIa|taktó| e|téro rende|kezést tańaImaz a törzsvagyonra vonatkozó jogszabá|yi
rendelkezést ke|| aIkaImazni.

1 8. Az on kormán yzat kizárőlagos tu lajdonában ál ló nemzeti vagyon

25. s (1) Az onkormányzat kizáró|agos tu|ajdonát képező nemzetivagyonba tartoznak:
a) a he|yi közutak és műtárgyaik,
b) a he|yi önkormányzat tulajdonában ál|ó terek, parkok,
c) tulajdonában á||ó - kü|ön törvény rende|kezése a|apján részére átadott - vizek, közcé|ú
vízi |étesítmények, ide nem értve a vizi kozmíjveket.

(2) Az tnkormányzat kizáró|agos-tuľajďonában ál|ó nemzeti Vagyon törvényben---_'
meghatározott kivéte||e| - nem idegenÍthető e|, vagyonkeze|ői jog, jogszabályon a|apu|ó,
továbbá az ingat|anra közérdekbő| kü|ön jogszabá|yban fe|jogosított szervek javára aIapított
haszná|ati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokbó| a|apított szo|ga|om, továbbá a helyĺ
önkormányza| javára a|apított vezetékjog kĺvételéve| nem terhe|hető meg, biztosítékul nem
adható, azon osztott tu|ajdon nem |étesíthető. Ezen ti|a|om az Önkormányzat kizárólagos
tu|ajdonában á||ó nemzeti vagyonbatartoző javak te|jes terjedeIme tekintetében fenná||.

í 9. Nemzetgazdasági szempontból kieme|t je|entőségÍi nemzeti vagyon

26. s (1) Az Önkormányzat tu|ajdonában á|ló nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t
je|entőségĹĺ nemzeti vagyonnak minősü| a nemzeti vagyonró| szó|ó torvényben
meghatározott, va|amint más törvényben vagY az Önkormányzat rende|etében ekként
meghatározott a he|yi önkormányzat tuIajdonában á||ó vagyone|em.

(2) A nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt je|entőségű nemzeti Vagyon a nemzeti
vagyonró| szó|ó torvény erejéné| fogva e|idegenítésĺ és - vagyonkeze|ői jog, jogszabá|yon
alapu|ó, továbbá az ĺngat|anra közérdekbő| kulön jogszabá|yban feljogosĺtott szervek javára
a|apított haszná|atijog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból a|apított szo|ga|om, továbbá a
helyi önkormányzat javára a|apított vezetékjog kivéte|éve| - terhe|ési ti|a|om alatt á||,

biztosítéku| nem adható, azon osztott tu|ajdon nem |étesíthető.

(3) Az onkormányzat rende|etében nemzetgazdaságĺ szempontbó| kieme|t je|entőségű
nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az ezt kimondó rende|et erejéné| fogva
elidegenítési és - vagyonkeze|ői jog, jogszabá|yon a|apu|ó, továbbá az ingat|anra
közérdekbő| kü|ön jogszabá|yban feljogosított szervek javára a|apított használatĺ jog,
vezetékjog, Vagy ugyanezen okokból a|apított szo|galom, továbbá a helyĺ önkormányzat
javára a|apított vezetékjog kivéte|éve| - terhe|ési ti|a|om a|att á||, biztosítéku| nem adható,
azon osztott tu|ajdon nem |étesíthető.

(4) A (2) -(3) bekezdés szerinti e|idegenĺtési ti|a|om nem vonatkozik arra az esetre, ha
torvény az tnkormányzat fe|adatát más he|yi onkormányzat fe|adataként vagy ál|ami
fe|adatként á||apítja meg. A fe|adat e|látását közvet|enÜ| szo|gá|ó és ahhoz szükséges
tnkormányzati vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tu|ajdonba adása
nyilvántartási éńéken va|ő átvezetésse|, ingyenesen történĺk. Ez a rende|kezés arra az
esetre is vonatkozik, ha az tnkormányzat a közfeladat részét képezó fe|adatot ad át, és
ennek a fe|adatnak az e||átását közvet|enu| szo|gá|ó és ahhoz szükséges vagyone|em
tu lajdonjog a kerÜ | ingyenesen átruházásra.
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20. Koľ|átozottan foľgalomképes tözsvagyon

27. s (1) Az Önkormányzat kor|átozottan forga|omképes törzsvagyonát képezi

a) az tnkormányzat tu|ajdonában á||ó közmű,
b) az tnkormányzat tu|ajdonában á||ó, az tnkormányzat Képviselő{estü|ete és szerveĺ,
továbbá az Önkorm ányzat á|ta| fenntańott, közfe|adatot ellátó intézmény, kö|tségvetési
szerv e|he|yezését, va|amint azok fe|adatának el|átását szolgá|ó épu|et, épületrész,
c) az Önkormányzat többségi tu|ajdonában á||ó, kozszo|gá|tatási tevékenységet vagy
parko|ási szo|gá|tatást e||átó gazdasági társaságban fennálló, az onkormányzat
tuIajdonában lévő társasági részesedés.

(2) A nemzeti vagyonró| szóló törvényben meghatározott - kor|átozottan forga|omképes
torzsvagyoni - minősítés addig á|| fenn, amĺg az adott vagyontárgy közvet|enü|
önkormányzati feladat és hatáskör e||átását Vagy a közhatalom gyakor|ását szo|gálja.

(3) Az onkormányzat kizáró|agos tu|ajdonában á||o do|ognak nem minősÜlő és
nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t je|entőségű nemzeti vagyonba nem tartozó
vagyonelem, ame|y fe|ett a rende|kezési jog gyakor|ását jogszabály fe|téte|hez köti - a he|yi

önkormányzat Vagyona tekintetében törzsvagyonként - korlátozottan forgaIomképes
nemzeti -vagyonnakm inősÜ |.

28. s (1) Kor|átozottan forgaIomképes torzsvagyon onkormányzati hite|fe|véte| és
kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéü| nem szo|gá|hat, és kizári|ag az á||am, másik
he|yi önkormányzat Vagy onkormányzati társu|ás részére idegeníthető e|. Ez nem
vonatkozik arra a Vagyonra, ame|y kizárő|ag a ve|e való rende|kezési jog gyakor|ásának
fe|téte| hez kötésére teki ntettel m i nősü | to rzsvagyon n a k.

(2) Fc Önkormányzat tobbségi tu|ajdonában á||ó, közszo|gá|tatási tevéke.nységet vagy
parkolási szo|gá|tatást e||átó gazdasági társaságban fenná||ó, az onkormányzat
tu|ajdonában |évő társasági részesedés Vagy annak egy része az á||amon, másik he|yi

önkormányzaton vagy önkormányzati társu|áson kívü| az á||am, he|yi önkormányzat vagy
önkormányzati társu|ás együtt vagy kÜ|ön-külön 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdaságl
társaság részére nem pénzbe|i vagyoni hozzĄáru|ásként rende|kezésre bocsátható, vagy .

ezen társaság részére - más jogcímen történő átruházás útján e|idegeníthető'

(3) Az (1) bekezdésben fog|altak szerint kor|átozottan forga|omképes az azon gazdasági
társaságban fenná||ó részesedés, ame|y a (2) bekezdés a|apján társasági részesedés
tu lajdonjogát megszerezte.

29. s (1) Ha a Képviselő-testü|et á||ásfog|a|ása szerint a torvény a|apján kor|átozottan
forgaIomképes adott vagyone|emnek megszűnt Vagy megszüntetésre kerül az a
rendeltetése, amely miatt a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény kor|átozottan
forga|omképesnek minősĺtette, a Képviselő-testü|et dönt arról, hogy az adott vagyonelemet
a jövőbeni - kozvet|enÜ| kotelező önkormányzati fe|adatkör e||átását vagy hatáskor
gyakor|ását szo|gá|ó - feIhasználására tekintettel az tnkormányzat rende|ete
nemzetgazdaságĺ szempontbó| kiemelt je|entőségű nemzeti vagyonnak vagy kor|átozottan
forga|omképes törzsvagyonnak minősĺti-e, vagy egyik ilyen besoro|ásra sincs szükség.

(2) 
^ 

vagyonelem minősítésének - forga|omképte|en vagy korlátozottan forga|omképes
törzsvagyonba soro|ását, ezen minősítések megszüntetését, Üz|eti vagyonná töńénő
besoro|ását vagy ennek - megvá|toztatását az Önkormányzat ingat|anvagyon-
kataszterterében az erró| szóló döntés meghozata|átó|, torvénnye| vagy rende|ette| torténő
változtatás esetén a jogszabá|y hatá|yba |épésétó| számított 5 napon be|ü| át kell vezetni.
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IV. FEJEZET

A vagyon hasznosításáľa vonatkoző szabályok

21 . Hasznosítás általános feltételei

30. s () Az tnkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó szerződés csak
természetes szemé||yeI vagy át|átható szervezette| kötheto.

(2) A Vagyon hasznosítására irányu|ó szerződés határozat|an vagy |egfeljebb 15 éves
határozott időre kothető, amely időszak egy a|ka|omma|, |egfe|jebb 5 évve| meghosszabbító
abban az esetben, ha a hasznosításra jogosu|t va|amennyi köte|ezettségét
szerződésszerűen, késedeIem né|kül te|jesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem
vonatkozik az á||amma|, kö|tségvetési szervvel, másik önkormányzatta| Vagy
onkormányzatĺ társu |ássa I kötott szerződésre'

(3) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárő|ag olyan természetes személ|ye|
vagy átlátható szervezette| kothető, ame|y az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szeződésben vá||alja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámo|ási, nyi|vántartási,
ad atszo I g á]tatási*ote]ezettsége ket te |j es ítĺ,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előĺrásoknak és a tu|ajdonosi
rendeIkezéseknek, vaIamint a meghatározott hasznosítási cé|nak megfeIe|ően haszná|ja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban á||ó

harmadik félként - kizáro|ag természetes személyek vagy át|átható szervezetek vesznek
részt.

(4) PÝ Önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba
adó kárta|anĺtás né|kÜ| és azonna|i hatá||ya| fe|mondhatja, ha a Vagyon hasznosításában
részt vevő bárme|y - a hasznosítóva| közvet|en vagy kozvetett módon jogviszonyban á||ó

harmadik fél - szervezet a hasznosításra vonatkoző szeuódés megkotését követően
beá||ott korülmény fo|ytán már nem minősü| át|átható szervezetnek.

(5) Az át|átható szervezet tu|ajdonosi szerkezetének - az át|átható szervezetként történő
minősítéshez szükséges - fe|téte|eitő| e|térő vá|tozást az onkormányzat vagyonának
hasznosítására a hasznosítóvaI közvetlenü| megkötött szeződésben a hasznosításba adót
megi||ető, rendkívÜ|ĺ felmondási okként rogzĺteni kel|'

(6) Az átlátható szervezet tu|ajdonosi szerkezeténék - az át|átható szervezetként történő
minősítéshez szukséges - fe|tételeitő| e|térő változást a hasznosításba adova| kozvet|en
jogviszonyban ál|ó szemé|yt megi||ető rendkívüli fe|mondási okként rögzíteni ke|| az
tnkormányzat vagyonának hasznosításban - a hasznosítóva| közvet|en vagy közvetett
módon jogviszonyban á||ó harmadik fé|ként - résztvevőkkel kötott szerződésekben.

22. lngyenes hasznosítás és ingyenes használat

31' s (1) Az tnkormányzat Vagyona ingyenesen kizárő|ag közfeladat e||átása cé|jából, a
közfeIadat el|átásához szükséges méńékben hasznos ítható.

(2) Fz tnkormányzat te|adatkörébe tartoző azokat a közfe|adatokat, me|yeknek e||átása
érdekében történhet a Vagyon ingyenes hasznosítása, az Önkormányzat feladatait
meg határo zó jogszabá lyok a |a pj án ke l I m eg á| |a p ĺta n i.

(3) A közfe|adat el|átása céljábo|, a kozfe|adat e||átásához szÜkséges mértékű ingyenes
Vagyon hasznosítására az onkormányzat rende|etével önként vál|a|t közfe|adat e||átása
esetén is mid van.
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(4) Kozfe|adat e||átását szolgá|ja a Vagyon haszná|atának |ehetővé téte|e az
Önkormányzat koltségvetési szervei feIadat e|látásához biztosított Vagyon esetében.
Ugyanígy, ha az tnkormányzat torvény a|apján köteles a Vagyon használatát kö|tségvetési
szervnek biztosítani'

23. Hasznosítás versenyeztetés alapján

32. s (1) Törvényben meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyont hasznosítani -
ha tórvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés Útján, az összességében |egelőnyösebb
ajánIatot tevő részére, a szo|gá|tatás és e||enszolgáltatás értékarányosságával |ehet.

(2) Mellőzhetó a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás
a) á||amháztartási körbe tarilozi szervezet,
ó) jogszabá|yban előírt á||ami vagy önkormányzati fe|adatot e||átó gazdá|kodó szervezet,
vagy
c) az onkormányzat tu|ajdonában á|ló |akások tekintetében
fogIaIkoztatásra irányu|ó jogviszonyban álló szemé|yek
javára történik.

a vagyonkeze|ő szervezette|

(3) A versenytárgya|ás útján va|ó hasznosítást e|őíró rendelkezést nem ke|| a|ka|mazni,

amennyiben ĺermészetes szemé|y vagy 100%-ban magántu|ajdonban á||o gazdá|kodó
_____ '----szervezet az onkorm ányzat vagyonának a 'használója-és a haszná|atában á||ó nemzeti

vagyont hasznosĺtja.

24. Haszonélvezeti jog alapítása

33. s (1) Az Önkormányzat vagyonára haszoné|vezeti jogot a|apĺtó szerződés

a) önkormá nyzatl társu|ássa|,
b) az tnkormányzat kö|tségvetési szervévelvagy az ÖnkormányzaÍi intézményéve|,
c) köztestü|ette|,
d) az ál|am, az tnkormányzat, aza)-b) a|pontban meghatározott szemé|yek együtt vagy
kü |ön-kÜ | on 1 00%-os tu lajdonába n á||ó gazdá| kodó szervezette |,

e) a d) a|pont szerinti gazdálkodi szervezet 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdálkodó
szervezettel
köthető és a haszonélvezeti jogkizáró|ag általuk gyakoro|ható.

(2) A haszoné|vezetijogot alapítő szerződés Versenyeztetés né|kÜ| kothető.

(3) A haszoné|vezeti jogot a|apĺtő szerzódés a nemzeti vagyonró| szóló törvény erejéné|

fogva megszűnik, ha a haszonélvező tu|ajdonosi szerkezete úgy vá|tozik meg, hogy

a.) a haszonélvező gazdá|kodó szervezetben már nem biztosított az á||am, az
tnkormányzat, az onkormányzati társu|ás, az tnkormányzat ko|tségvetési szervének vagy
ön korm ány zati intézményének egyÜtt vagy kü|ön-kü|ön a 1 00%-os tu|ajdona,
b.) vagy az a.) pontban fe|soroltak tu|ajdonában |évő gazdálkodó szervezet 100%-os
tuiajdońában á||ó gazdá|kodó szervezet tu|ajdonosi szerkezetében olyan vá|tozás
következik be, hogy az a.) pontban fe|soroltaknak gazdá|kodó szervezetben a 100%-os
tulajdona már nem biztosított.

25. Kizárőlagos gazdasági tevékenység gyakor!ásáľa vonatkozó jog átengedése

34. $ Az onkormányzatkizárő|agos gazdasági tevékenysége gyakorlása jogának idő|eges
átengedésére, a jog gyakor|ására és a szerződés megszűnésére a haszoné|vezeti jog

alapítására és megszűnésére vonatkozó szabá|yokat ke|| megfe|e|ően aIkalmazni.

26. Vagyonkezelői jog létesítése



f0
35' s (1) A Képvise|ó-testü|et az onkormányzat tu|ajdonában |évő vagyonra
a nemzeti vagyonról szó|ó törvény rende|kezései szerint az önkormányzati kozfe|adat
átadásához ka pcso |ódva vagyon keze|ői j og ot |étes íthet.

(2) A vagyonkeze|ői jog átadása nem érinti az onkormányzati közfeladatok e||átásának
kotelezettségét. A vagyonkeze|ői jog átadása az önkormányzati fe|adatellátás fe|téte|einek
hatékony biztosítása, a Vagyon ál|agának és értékének megőrzése, védelme, továbbá
értékének növelése érdekében töńénhet.

(3) Vagyonkeze|ói jog az Önkorlnányzat |akóépÜ|etéľe és vegyes rende|tetésĹĺ épÜ|etére,
társasházban |évo önkormányzati |akására és nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiségére
kizári|ag az onkormányzat 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodó szervezette|, vagy
annak 100%-os tu|ajdonában á||ó gazdá|kodó szervezette| |étesíthető, és kizárólag álta|uk
gyakoroIható.

G) Az tnkormányzat tu|ajdonában |évő védett természetĺ terü|etek és értékek, az erdők,
véderdők, a műemlékingat|anok, védetté nyi|vánított ku|turá|is javak, va|amint történeti
(régészeti) em|ékek tekintetében az i||etékes miniszter, a védmĹjvek és véde|mi
|étesítmények esetében az illetékes szerv hozzájáru|ása szükséges a Vagyonkeze|ői jog
|étesítéséhez.

_-- --_36. $-:(1) A vagyonkezelői jog vagyonkeze|ési szerződésse| jön |étre. Az tnkorm ányzat
vagyonára a kovetkezőkkel köthető vagyonkeze|ési szerződés

a) onkormá nyzati társulássa|.
b) az Önkormányzat költségvetési szervéve|vagy az tnkormányzati intézményéve|,
c) koztestü|ette|,
d) az á||am, az Önkormányzat, aza)-b) alpontban meghatározott személyek
ku|ön-kÜ |ön 1 00%-os tuIajdoná ban á| |ó gazdá|kodó szervezette|,
e) a d) aIpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tu|ajdonában á||ó

szervezettel
f) a |e|kiismereti és va||ásszabadság jogáró|, valamint az egyházak, vallásfe|ekezetek és
val|ási közösségek jogál|ásáró| szó|ó törvény szerinti egyházza|, be|ső egyházi jogĺ
szemé||yel és egyházi intézménnye| a tevékenysége e||átásához szukséges nemzeti
Vagyon tekintetében.

(2) A vagyonkeze|őijog kizáró|ag az (1) bekezdésben megje|öltek á|tal gyakoro|ható.

(3) A vagyonkeze|ési szerződés versenyeztetés né|kÜ| köthető.

(4) A vagyonkeze|ési szerződés a vagyonkeze|ő tu|ajdonosi szerkezetének megvá|tozása
miatt a haszoné|vezetijog ezen okbó| történő megszűnését e|őíró szabá|yok szerint szűnik
meg.

37. s (1) A Képvĺse|ő.testü|et rende|etében határozza meg:

a) a vagyonkeze|őĺ jog e|lenértékét,
b) az ingyenes átengedés,
c) a vagyonkeze|ői jog gyakor|ásának,
d) va|amint a vagyonkeze|és ellenőrzésének
részletes szabá|yait.

(2) Ha a vagyonkeze|ői jog |étesítésének cé|ja, tarta|ma vagy a Vagyone|em sajátossága
szÜkségessé teszi az (1) bekezdésben fog|a|takat vagyone|emenként kel| rende|etben
meghatározni.

(3) Vagyonkezelőijog |étesítése esetén a vagyont számvite|i törvény szerint beá|lított érték
a|apján ke|| vagyonkeze|őijog cĺmén átadni.

együtt vagy

gazdá|kodó
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(a) Ha vagyonkezelőijog |étesítésének cé|ja, tartalma Vagy a vagyone|em sajátossága
sziikségessé teszi, a vagyonkeze|ói jog |étesítésérő| szó|ó döntésben meg ke|| határozni,
hogy a vagyonkeze|őre a tulajdonos jogai és a tu|ajdonost terhe|ő kötelezettségek a
jogszabá|yban meghatározottakon tú| mi|yen - vagyonkezelési szerződésben rögzítendő _
tartalommal vonatkoznak.

(5) Ha a vagyonkeze|ő o|yan közfe|adatot |át e|, amely után bevéte|ének több mint fe|e az
á||amháztartás valame|y a|rendszerébő| származik, az Önkormányzat a vagyonkeze|ésĺ
szerzódésben rész|etezett fe|téte|ekke| a bevételekben meg nem térÜ|ő e|számo|t
éńékcsökkenésnek megfeIe|ő osszeg erejéig e|engedheti a vagyonkeze|őnek az
Önkormányzatta| szemben fenná|ló, a keze|t vagyonna| osszefuggő hosszÚ |ejáratÚ

kötelezettségét' Ez esetben a vagyonkeze|ő e bekezdés szerinti kote|ezettsége a
bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig á|| fenn.

38' s A vagyonkeze|ési szeződésben rogzítenĺ ke||

a) a vagyonkeze|ő jogszabá|yban meg ha tározottjogos ítványait és köteIezettségeĺt,

i

r

i

:

b) mindazokat
vagyonkezeloi
gyakorlásáró|,
tańalmaz.

a kikötéseket, amelyeket a vagyonkeze|ői jog |étesítésérő| és a
jog e||enéńékérő|, az ingyenes átengedésrő|, a vagyonkeze|ői jog
va|amint a vagyonkeze|és eIlenőrzésérő| az Önkormányzat rendeIete

c) azokat a részletes fe|téte|eket, me|ynek teljesítése esetén az onkormányzat a
bevéte|ekben meg nem térü|ő e|számo|t értékcsökkenésnek megfe|e|ő osszeg erejéig
elengedi a vagyonkeze|őnek az Önkormányzatta| szemben fenná||ó, a keze|t vagyonna|
összefÜggő hosszú |ejáratú kötelezettségét, ha a vagyonkeze|ő o|yan közfe|adatot |át el,

ame|y után bevéte|ének több mint a fe|e az á||amháztaĺtás va|ame|y a|rendszeréből
származik,

d) a tu|ajdonosi hozzď1áru|ás beszerzésének e|őírását a vagyonkeze|ésĺ tevékenység
körében felmerÜ|ó bárme|y hatósági engedé|yhez kötött tevékenységhez azza|, hogy ez nem
vonatkozik az azonna|i veszé|ye|hárítást szo|gá|ó, egyébként hozzájáru|áshoz kötott
tevékenységre. Az így e|végzett tevékenységet és annak indoko|ását azonban a
Polgármesternek 15 napon be|Ü| be ke|| je|enteni,

e) továbbá, hogy a vagyonkeze|ő tu|ajdonosi hozzájáru|ás nélkülterjeszthet e|ő kére|met e|vi

hatóság i engedé|y, szakhatósá gi hozzĄáru|ás, ál|ásfog |a|ás iránt,

Đ a határozat|an idejű, i||etve határozott ĺdejĹĺ vagyonkeze|ési szerződés rendkívü|i
fe|mondássa| történő megszuntetésének jogszabá|yban rögzített és a jogszabá|y erejéné|
fogva történő megszűnés ének az eseteit.

39. s (1) A vagyonkeze|ésbe átadott Vagyon birtokba adása e|őtt az tnkormányzat:

a) rendezi az ingat|anra fennál|ó kozterheket és az á|ta|a |étesített jogviszonybó| származó
és esedékes kifizetéseket vagy te|jesítéseket,
b) befejezet|en beruházásokkat kapcso|atban e|végzi a vagyonkeze|őre át nem hárítható
feladatokat.

(2) A bińokba adási- és véte|i e|járás során jegyzőkönyvet ke|| felvenni, me|yet az
Önkormányzat ingat|anvagyon-kataszter vezetéséve| megbízott szervezeti egység részére
15 napon be|ul meg ke|| kÜ|deni.

V. FEJEZET

A vagyon tu|ajdonjogának átruházása
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27. A tulajdonjog átruházásának általános szabályai

40' s (1) Az tnkormányzat vagyonának tu|ajdonjogát. átruházni természetes személy Vagy
át|átható szervezet részére |ehet.

(2) Az tnkormányzat ingat|ana vonatkozásában az osztott tulajdon |étesĺtésére az
értékesítési e|járási szabá|yokat ke|| a|ka|mazni a Ptk. szerĺnti, a fö|dtulajdonos és az
építkező kozött kotött megá||apodás létrehozása, va|amint a hozzá kapcso|odo
fö|dhaszná|ati jog a|apítása tekintetében. Az tnkormányzat á|ta| biztosĺtott fö|dhasználati
jogért a fö|d forgalmi ér1ékéhez viszonyított arányos e||enértéket ke|| igénye|ni.

28. Tu lajdonjog átru h ázása versenyeztetés alapján

41. s (1) Törvényben meghatározott értékhatár feletti önkormányzatĺ vagyon tulajdonjogát
átruházni - ha törvény kivéte|t nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében
|ege|őnyösebb aján|atot tevő részére, a szo|gá|tatás és e||enszo|gá|tatás
értékarányosságávaI lehet.

(2) Ha az á||am tu|ajdonábó| az tnkormányzat tulajdonába kerÜ|t nem
szo|gá|ó he|yiség vevőjeként a_he|yiség bér|ője kerü| kije|o|ésre, a bérlővel
szerződés versenytárgya|ás me| |őzéséveI meg kothető.

az

29. Tulajdonjog ingyenes átruházása

42. s (1) Az. Önkormányzat vagyonának tu|ajdonjogát ingyenesen átruházni csak
torvényben meghatározott esetekben és fe|téte|ekke| lehet.

(2) A vagyonba tartoző |ese|ejtezett tárgyi eszköz - amennyiben az a közfe|adat
e|látásához nem szükséges - átruházható.

43' s (1) Az Önkormányzati Vagyon tu|ajdonjogának ĺngyenes átruházása esetén a
szerződés tańa|mára és tu|ajdonjogot megszerző fé| köte|ezettségeire - az á||am kivéte|éve|
- a nemzeti vagyonró| szó|ó törvény ,,7. A nemzeti vagyon tu|ajdonjogának átruházása',
alcímében a Vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására e|őírtakat is alkaImazni.

(2) Ha a tu|ajdonjogot szerző té| a szeződés tańa|mára és tu|ajdonjogot megszező fé|
köte|ezettségeire vonatkozó jogszabá|yi e|őírások betańását vagy az átruházásró| való
döntés során meghatározott feltéte|ek te|jesítését nem vál|a|ja, az ingyenes átruházásrő|
nem |ehet szerződést kötni.

[7. A nemzeti vagyon tuIajdonjogának átruházása
a)az Önkormányzat vagyonábó| ingyenesen tu|ajdonba adott ingat|ant a tu|ajdonjog megszezésétő| számított,l5 évig nem
idegenítheti e|, és a juttatás cé|jának megfe|e|ően köte|es hasznosítani, va|amint á||agát megovni;
b) az átruházott Vagyon hasznosításáró| évente beszámo| az tnkormányzaÍ'Íe|é.

(2) Az ingyenesen tulajdonba adott ingat|anon a nemzeti vagyonról szó|ó törvény erejéné| fogva 15 évig e|idegenítési ti|a|om
ál| fenn. Az e|idegenítési ti|a|omnak az átruházó javára szó|ó ingatĺan-nyi|vántartásba történő fe|jegyzését a tulajdonjog
bejegyzése iránti kére|em benyújtásávaI egyidejű|eg az tnkormányzat kére|mezi'

(3) 
^z 

(2) bekezdés szerinti elidegenítési ti|a|mat az (1) bekezdésa)pontja szerinti határidő |eteltét követően a tulajdonos
kére|mére töro|ni ke|ĺ az ingat|an-nyi|vántartásbó|.

(4) Az átruhźuásról szóló szerződésben rÖgzíteni kell, hogy amennyiben megá||apítást nyer, hogy a tu|ajdonjogot megszező fél a
cé|hoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi e|őírásnak részben vagy egészben nem tesz e|eget, köte|es az tnkormányzat
fe|szó|ítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő á||apotot megszÜntetni.
A jogsértcĺ á|lapot megsztintetésére szabott határidő e|mu|asztása esetén a tu|ajdonjogot megszerző fé| köte|es az átadási
megá||apodásban rögzített forga|mi értéknek a köte|ezettség megséńésének napjától számított, mindenkorĺ jegybanki
alapkamatta| nöVelt összegét az onkormányzat fe|szóĺítására, azabban meghatározott határĺdőig nem te|jesítési kötbérként
megfizetni.

(s) nz Önrormányzat a jogséńő á|lapot határidőre történő megszüntetésének e|mu|asztása esetén a (4) bekezdés szerintĺ
nem te|jesítési kcjtbér kc'vete|ése helyett az ingyenes tu|ajdonjog átruházást eredményező szeződéstő| e|á||hat.
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(6)A (4)-(5) bekezdésekben fog|alt rendelkezést nem ke|| a|ka|mazni

a) az á||am á|ta| ingyenesen megszerzett ingat|anok,
b) a hitelszerződésbő| eredő köte|ezettségeĺknek e|eget tenni nem tudó természetes szemé|yek |akhatásának biztosításáró|
szóló torvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruházott Iakóingatlanok,
c) az épített kĺirnyezět áta|akításáró| és Védé|mérő| szó|ó törvényben meghatározott kiszo|gá|ó út |étesítése, bővítése során
feIesIegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerÜ|ő kozterĹiIeti ingatlanrész
esetében.]

(3) Fę. ingyenesen átadott ingat|an tekintetében az e|ĺdegenítési ti|a|om az
tnkormányzatta| mint a tu|ajdonjog átruházőjáVal szemben nem á|| fenn.

(a) A Képviselő{estület az e|idegenítési ti|alom hatá|ya a|att - a tu|ajdonjogot megszerzó fé|
kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájáru|hat az átruházott Vagyon fej|esztését,
korszerűsĺtését, fe|újítását Szolgá|ó hite|feIvétel vagy á||ami, Valamint európai uniós
támogatás érdekében történő megterhe|éséhez, továbbá ezen teherre| biztosított igény
kie|égítése érdekében történő e|ĺdegenítéséhez.

VI. FEJEZET

Sajátos vagyonelemekre Vonatkozó szabá|yok

30. Az onkormányzat költségvetési szerveinek vagyona

44 s () Az Önkormányzat a költségvetési szervei fe|adatainak e||átásához SzÜkséges
Vagyont elsődlegesen Vagyonkeze|ői jog |étesítése útján bĺztosítja. A vagyonkeze|ői jog

a|apján a ko|tségvetési szerv része történő Vagyonátadás - ha a Képviselő{estü|et
e|térően nem dönt - nyilvántartási értéken történik.

(2) Ha a Vagyon haszná|atának biztosítása nem Vagyonkezelői jog létesítése útján
történik, az onkorm ányzat kö|tségvetési szerve fe|adatának e||átásához - mĹjkodési
feltéte|ek a|apító szerv á|ta| történő biztosítás jogcímén Vagy haszoné|vezet jogcímén -
haszná|hatja azt a Vagyont, amely |e|tárában, mint az Önkormányzat tu|ajdona szerepe|.

(3) pę. tnkormányzat tu|ajdonába kerÜ| a ko|tségvetési szerv haszná|atában Vagy
vagyonkeze|ésében |évő önkormányzatl Vagyon beruházás Útján létrEött bővítménye és a
kicseré|ésre keru|t vagyone|em is.

(4) Pc. tnkormányzat kö|tségvetési szerve a Vagyon használatáért nem kote|es
e| |enértéket fizetn i az tnkorm ányzatnak.

(5) Az tnkormányzat á|ta| fenntartott, közfe|adatot e||átó intézmény, kö|tségvetési szerv
e|helyezését, va|amint azok fe|adatának e||átását szo|gáló onkormányzati tulajdonú épÜlet,
épÜ|etrész az Önkormányzat kor|átozottan forga|omképes törzsvagyonát képezi, ideértve
az tnkormányzat 1oo% tu|ajdoni részesedéséve| működő gazdasági társaság á|ta|

haszná|t, az tnkorm ányzat tu|ajdonában |évő épü |etet.

45. s (1) A ko|tségvetési szerv vagyonkeze|ői jog alapján történő Vagyonhaszná|atának és
hasznosításának a feltételeit a jogszabályok és vagyonkezelőĺ jogró| szó|ó szeződés
határozza meg.

(2) A ko|tségvetési szerv á|ta| nem vagyonkeze|ői jog a|apján haszná|t - tnkormányzat
tu|ajdonában á||o _ Vagyonna| kapcso|atban a kö|tségvetési szerv a tu|ajdonost megi||ető
jogosultságot gyakoro|ja, amely nem terjed ki

a) a vagyon tulajdonjogának átruházására,
b) a vagyon megterhe|ésére, vagyonkeze|ői jog létesítésére vagy haszoné|vezeti jog

aIapítására,
c) az onkormányzatot a Vagyonna| kapcso|atban terhe|ő kote|ezettség vá||a|ására,
d) a vagyon hasznosítására vonatkozó jog átengedését, kivéve ha az Önkormányzat
fe|jogosítja a Vagyon hasznainak szedésére,
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e) po|gári jogi igényt a|apító, polgárĺ jogi igényt e|dontő tu|ajdonosi hozzájáru|ásra,
f) vagyonna| kapcso|atban bírósági e|járás indítására, kivéve a birtokvéde|mi célú e|járást.

(3) A kö|tségvetési szerv a haszná|atában |évő önkormányzati vagyonna| kapcso|atos,
tuIajdonost terhe|ő köte|ezettséget az Önkormányzat ko|tségvetésének és saját
költségvetésének keretei kozött a közbeszerzésre vonatkozó szabá|yok betartásáva|
te|jesíti.

(4) A kö|tségvetési szerv á|ta| a használatában |évő önkormányzati vagyonnal va|ó
vá||aĺkozási tevékenysége körét, gazdasági tarta|mát a kö|tségvetési sze^t az alapító
okirata szerint végezhet.

46. s (1) A kö|tségvetési szerv tu|ajdona a nem az tnkormányzat á|ta| biztosĺtott
forrásokból szerzett ingat|an, vagyoni értékű jog' társaságĺ részesedés. Visszterhes
szerzésük és elidegenítésuk a Képvise|ő-testÜ|et e|őzetes hozzĄáru|ásávaI történhet.

(2) Ha a Képvĺse|ő-testü|et a források bĺztosítása során másként nem dönt, a költségvetési
szerv részére biztosított forrásbó| megszerzett ingó do|og, vagyoni értékű jog és társasági
részesedés a ko|tségvetési szerv tu|ajdona' Ugyanígy a kö|tségvetési szerv saját _ nem az
tnkormányzatto| származő - forrásaibó| beszerzett ezen vagyone|emek is.

47: $ Aronkormányzat kö|tségvetési szervei

a) a jő gazda gondosságáva| jogosu|tak és kote|esek a Vagyon rende|tetésszerŰ
haszná|atára, mĹiködtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fŰződo
közterhek vise|ésére és a haszná|atukban |évő Vagyon számviteIi előírások szerintĺ
nyiIvántartására,
b) haszná|atában |évő Vagyon esetében a Vagyon haszná|atára és működtetésére
vonatkozó szabá|yok betartásáért és érvényesítésért a ko|tségvetési szerv vezetője a
fele|ős.

3í. Gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

48. s (1) Az Önkormányzat saját fe|elősségére vá||aIkozhat. Az Önkormányzat vál|a|kozási
tevékenysége a kötelező Íe|adataĺnak e||átását nem veszé|yeztetheti. Az Önkormányzat
csak o|yan gazdá|kodó szervezetben vehet részt tagként, ame|yben fe|előssége nem
h a|adj a m eg Va gyo ni hozzĄáru lásá na k mé rtékét.

(2) A,z tnkormányzat nem a|apít o|yan gazdasági társaságot, és öröklés Vagy törvény
rendelkezése a|apján, va|amint a követe|és fejében szerzett részesedés kivéte|ével nem
szerez részesedést o|yan gazdasági társaságban, amely vagy ame|ynek va|ame|y - nem
természetes szemé|y - tagja nem át|átható. Nem átlátható szervezetben örök|és címén,
törvényi rendelkezés aIapján Vagy követe|és fejében szerzett részesedés esetén a
Po|gármester köte|es ha|adékta|anuI intézkednĺ részesedése megszĹlntetése érdekében.

(3) Amennyiben az Önkormányzat á|ta| alapított vagy részesedéséve| működő gazdasági
társaság, Vagy annak va|ame|y tagja az a|apítást vagy részesedésszerzést követően vá|ik
nem át|áthatóvá, a Po|gármester kezdeményezi a társasági szeződés fe|Ü|vizsgá|atát és a
gazdasági társaság tu|ajdonosi szerkezetének a nemzetĺ vagyonró| szó|ó torvény átlátható
szervezetre vonatkozó e|őírásaĺnak megfe|e|ő áta|akítását.

(4) Gazdasági társaságban fenná|ló onkormányzati tu|ajdonban |évő társasági részesedés
nem lehet vagyonkezelés tárgya' A társasági részesedés tuIajdonosi joggyakor|ója
nevében és he|yett más szemé|y megbízáson a|apu|ó meghata|mazássa| járhat e| a
tuIajdonosi jogok egészének Vagy meghatározott részének gyakor|ása során.
Meghatalmazáskizárő|ag olyan szemé|y részére adható, akive| vagyonkeze|ési szerződést
is |ehet kötni.



49. s (1 ) A Képvise|ő-testu|et

a) dont egyszemé|yes gazdasági
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társaság Önkormányzat á|ta| történo alapításáról, a
társaság megszüntetésérő|,
b) dont a többszemé|yes gazdasági társaság Önkormányzat tu|ajdonosi részvételéve| torténo
a|apításában való részvéte|rő| és kia|akítja a megszuntetéséve| kapcso|atos tagi ál|áspontot,
c) határoz az onkorm ányzat Vagyona tu|ajdonjogának gazdasági társaság rende|kezésére
bocsátásáról és a társaság jegyzett tőkéjének eme|ése ügyében,
d) az Önkorm ányzatot a társasági részesedése alapján megil|ető tu|ajdonosi jogok
egészének vagy meghatározott részének gyakor|ására vonatkozó meghataImazásril.

(2) A Po|gármester dönt

a) az Önkormányzat tu|ajdonában lévő egyszemé|yes társaság
hatáskörében,

aIapítójának

b) az Önkormányzat tu|ajdonosĺ részvéte|éve| működő tobbszemé|yes társaságokná| a
társaság legfőbb szervének határozat hozatalát mege|ózően a következő kérdésekben
ba) az igazgatóság és a fe|ügye|óbizottság tagjaĺnak, az ugyvezető, a könyvvizsgá|ó
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;
bb) a társaság vezérigazgatójának, Ügyvezető igazgatőjának megbízása, megbízásának
visszavonása és díjazásának megá||apítása, a vezérigazgatő, ügyvezető igazgati
személyét érintő egyéb kérdésekben_-
(3) Az (1) és (2) bekezdésben fe| nem sorolt Önkormányzat tu|ajdonosi részvéte|éve|
műkodó gazdasági társaságok tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdá|kodásĺ
és PénzĹigyi Bizottság gyakorolja.

(4).Az tnkormányzati tulajdonban |évő éńékpapír-á||omány technikai keze|ésérol és az
ezekke| összefüggő beszerzésekrő| a Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bĺzottság dont.

32. Tulajdonosi képviselet a társasházakban

50. s (1) A Képvise|ő{estÜ|et

a) dönt az Önkormányzat tu|ajdonát képezó épület társasházzá a|akításáról és a
társasház megsztintetéséről,
b) határoz az Önkormányzat résztulajdonában |évő épÜ|et társasházzá a|akításáva| és az
i |yen tá rsas ház megszÜ ntetéséve I ka pcso |atos Ön korm ányzati á | |ás pontró|,

c) dont arró|, hogy az ingat|an tu|ajdonjogának átruházása vagy ingat|anra építési jog

biztosítása esetén az ingat|an beépítőjéve| együtt társasházat alapít.

(2) AE. Önkormányzat á|ta| kezdeményezett társasházi döntést kivéve a
Vá rosg azdá| kod ási és Pé nzü gyi Bizottsá g hozzájáru|ásáva l |e het

a) társasházi a|apiÍő okirat o|yan módosításához hozzĄáru|ni, ha annak eredményeként
az Önkormányzat kü|ön tulajdonának éńéke csökken,
b) az tnkormányzat nevében a szervezeti-műkodési szabá|yzatta| - annak va|ame|y
e|őírásáva| - egyetértő nyi|atkozatot tenni, ha az a társasházi közös tu|ajdoni hányadtó|
eltérő kozös kö|tség számítássa| vagy az tnkormányzatra Vagy a kÜ|ön tu|ajdonát
használóra olyan szabá|yt á||apít meg, amely az onkormányzat, mint tu|ajdonos vagy, mint
bérbeadó érdekeit sérti,
c) az Önkormányzat nevében a közgyűlési határozati javaslatta| egyetértenĺ, ha o|yan

e|őírást tarta|maz, ame|y az onkormányzatra Vagy a kÜ|ön tu|ajdonát használira olyan
szabá|yt á||apít meg, ame|y az Önkormányzat, mint tu|ajdonos (bérbeadó) érdekeit séľti,
d) a társasházi közös tuIajdonban lévő épÜ|etrészek fe|újításával kapcsoIatban az
onkormányzatra, annak kö|tségvetésében nem szerep|ő pénzugyi kihatással járo

határozatot elfog ad n i,

e) a társasházi a|apító okiratban meghatározott (ún' rendes kiadás) összegén fe|Ĺili

ki ad ásokat meg á l la p ító határ ozatot e|fog ad n ĺ,
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f) a túlfizetések rendezésérő| megá||apodni a Képvise|ő-testÜ|et á|tal meghatározott
értékhatár esetén.

(3) A Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság á|lásfog|a|ását ke|l kérni társasházi döntés
bírósági fe|ü|vĺzsgá|atának kezdeményezésérő|, ha a (2) bekezdésben meghatározott
esetekben az onkormányzat képviselójének szavazata e|lenében hoztak társasházi
döntést.

(4) Ha a társasházban az Önkormányzat közos tu|ajdoni hányada a tíz száza|ékot nem
haladja meg az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben, továbbá az (1)-(2)
bekezdésben nem em|ített, társasházat érintó Ügyekben a tulajdonosĺ joggyakor|ó a
PoIgármester.

(5) Ha az egyébként a Képvise|ő-testü|et számára fenntartott vagy Képviselő{estü|et
bizottságának vagy a Po|gármesternek gyakor|ásra átruházott tu|ajdonosi joghoz tartozó
Ügyben a Képvise|ő-testÜ|et vagy bĺzottsága á|ta| jóváhagyott megbízási szerződés már
meghatározta a tuIajdonos nevében e||átandó feIadatot, intézkedési kötelezettséget,
kiadható jognyiIatkozatot, megköthető megálIapodást Vagy megindíthato eljárást, a
döntésben vagy megbĺzásban, megbízási szerződésben adott fe|hata|mazás körében a
megbízottnak nem szükséges a hatáskör gyakor|ójának döntését kérni.

51. s (1) Annak a társasháznak a közgyffin3ho| az Önkormányzat társasházi kÜ|ön- -
tu|ajdonna| rende|kezik, az Önkormányzatot a Polgármester és az á|ta|a meghata|mazott
képviseli.

(2) Meghata|mazott kÜ|önösen a Po|gármesteri HivataI koztisztvise|oje és a megbízott
gazdasági társaság. A meghataImazás a|apján e||átott képviselet kereteit és a
meghataImazott e|járásának szabá|yait a megbízott gazdasági társasággaI kötött
sze rződ és tarta|m azza.

52. s (1) A tulajdonost megi||ető jogok gyakor|ásában és a tulajdonost terhelő
kote|ezettségek teljesítésében va|ó kozreműkodés a társasházak esetében kulonosen

a) kozgyű|éseken való részvéte| és a határozati javas|atokró| va|ó szavazás, írásban
történő szavazás,
b) a tu|ajdonostársak aláírását igény|ő okiratok a|áírása, a Po|gármester meghata|mazása
aIapján,
c) közgyű|és, intéző bizottság és számvizsgá|ó bizottság Ülésének összehívására, ezek
na pi re ndjére és írás b e|i szav azás ra vonatko ző kezdeményezés,
d) a társasházak döntéseive| kapcso|atos bírósági eljárások kezdeményezésére és a per
tnkormányzat jogi képvise|ője útján történő vitelére vonatkozó kezdeményezés,
e) a kö|tségvetések, elszámo|ások, beszámo|ók e||enőrzése,
Đ az onkormányzat, mint tu|ajdonostárs fizetési kötelezettségéve| kapcso|atos fe|adatok
e||átása,
g) pénzforga|om né|kĺ.jli ko|tségek teljesítése érdekében szÜkséges megá||apodások
megkotése,
h) társasházi dokumentumok őzése, iratok kiadása,
i) a Képvise|ő{estu|et dontésének kereteĺ közott
ia) társasház |étrehozásáva| és megszÜntetéséve| kapcso|atos döntés végrehajtásának
Iebonyo|ítása,
ib) a társasház á|ta| ĺgénybevett hitelek ,és pá|yázati pénzeszközök fedezetéhez je|zá|og
fedezet biztosítása,
ĺc) társasházi közös tu|ajdonban lévő épületrész e|idegenítésérő| va|ő szavazás,
id) tú|fizetések rendezéséről va|ó megá|lapodás.

VI. FEJEZET

33. Zárő rendelkezések



27
53. s (1) A rende|et 2012. december 1-én |zo13'január 1-én] lép hatályba.

(2) A rendelet hatá|yba |épésével.

a) Budapest Főváros Vll|. kerület Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ó-testÜ|ete Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában álló |akások bérbeadásának fe|téte|eiről, va|amint
a |akbér mértékéről szóló 16ĺ2010.(l||.08.) számÚ önkormányzati rende|etének 1.S- a
következő (3) bekezdésse| egészül kĺ:

,,(3) Budapest Főváros VlIl. kerÜ|et Jozsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estÜlete
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tu|ajdonosi jogok
gyakorlásáró| szó|ó rende|etének

a) a vagyon versenytárgya|ás útján va|ó hasznosítására,
b) az átláthatő szervezette| va|ó szerződéskotésre,
c) az Önkormányzatta| szerződó félnek a szerződéskötést mege|őző, át|áthato
szervezetként va|ó minősítésérő| szó|ó nyĺ|atkozatára,
d) az át|áthato szervezet e minőségének e|vesztésére

vonatkozó szabá|yait a Iakások a bér|etére is a|ka|mazni ke||, az a) pont esetében kivéve a
Iakások nem piaci aIapú bérbeadását.''

b) Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete Budapest
Józsefváľosi Önkormányzat tu|ajdonában á||ó nem |akás cé|jára szo|gáló he|yiségek
bérbeadásának fe|téte|eirő| szó|ó 17ĺ2005. (lV.20.) számú önkormányzati rende|etének 1.$-a
következő (3) bekezdésének he|yébe a következó rende|kezés |ép:

,,(3) Budapest Főváros V|||. kerÜlet Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estü|ete
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáró| és a vagyon fe|etti tu|ajdonosi jogok
gyakorlásáró| szóló rende|etének

a) a vagyon veľsenytárgya|ás útján va|ó hasznosítására,
b) az át|áthatő szervezette| va|ó szeződéskötésre,
c) az Önkormányzatta| szezódő félnek a szeződéskötést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó minősítéséről szóló nyiIatkozatára,
d) az át|átható szervezet e minőségének elvesztésére

vonatkozó szabályait a nem a nem |akás cé|jára szolgá|ó he|yiségek bérletére is a|ka|mazni
kell."

c) Budapest Főváros V|||. keru|et Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában |évő közteru|etek haszná|atáról és haszná|atának
rendjérő| sző|ő 3811999. (Vll.13') számú önkormányzati rende|etének 1.$-a kovetkező (3)

bekezdésse| egészÜl ki:

,,(3) Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete a
Budapest Józsefvárosi tnkorm ányzat vagyonáról és a vagyon fe|ettĺ tu|ajdonosi jogok
gyakor|ásáró| szó|ó rende|etének

a) az át|áthatő szervezette| va|ó szerződéskötésre,
b) az Önkormányzatta| szerződő fé|nek a szerzódéskotést mege|őző, át|átható
szervezetként va|ó m inősítéséről szó|ó nyiIatkozatára,
c) az át|áthato szervezet e minőségének elvesztésére

vonatkozó szabá|yait a közterÜletek haszná|atára kötött megá||apodásra aIka|mazni ke||.''

d) Budapest Főváros V|ll. kerÜ|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő{estÜ|ete az
tnkormányzat tu|ajdonában á||ó üres te|kek, fe|épĺtményes ingat|anok, gépkocsibeá||ók és
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dologbér|et bérbeadásánakfe|tételeiről szó|ó 59ĺ2011. (X|. 07.) számÚ önkormányzati
rende|et 3.$-a következő (10) bekezdéssel egészü| ki:

,,(,ĺ0) Budapest Főváros V|||. kerulet Józsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testÜ|ete a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáró| és a Vagyon fe|etti tu|ajdonosi jogok
gyakorlásáró| szó|ó rendeIetének

a) a vagyon versenytárgyalás útján va|ó hasznosítására és a tu|ajdonjog versenytárgya|ás
alapján torténő átruházására,
b) az át|átható szervezette|va|ó szerződéskötésľe, a szeződés időtartamára,
c) az Önkormányzatta| szerződo félnek a szerződéskötést mege|őző', át|átható
szervezetként va|ó m inősĺtésérő| szó|ó nyi Iatkozatára,
d) az átláthato szervezet e minőségének e|vesztésére

vonatkozó szabá|yait az Önkormányzat tu|ajdonában á||ó Üres te|kek, fe|épĺtményes
ingat|anok, gépkocsi-beál|ók bérbeadás útján torténő hasznosítására és az egyéb do|og
bér|etekre (óriásp|akát, falra szere|t kĺrakat, neontáb|a, rek|ámtábla) aIkalmazni ke||.''

(3) A rende|et hatá|yba |épéséve| hatályát veszti

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyoľárol;valamint a versenyeztetés és a he|yi koltségvetési__szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairól szóló 37ĺ2003. (Vl|.07.) ok. sz. rendelete,

2' Budapest Jozsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének egyes gazdá|kodást érintő
onkormányzati rendeletek módosításáró| szo|o 48l2003.(|X.18.) ök. sz. rende|et 1. s (2)' (3)

és (6) bekezdései,

3. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő{estÜletének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairól szó|ó 37l2o03. (V||.07.) Budapest Józsefváros
tnkormányzati rende|et módosításáró| sző|ő 6512003.(X|l.17.) ok. sz. rendelete,

4. Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvĺse|ő-testu|etének egyes önkormányzati
rende|etek módosításáró| és hatá|yon kívÜ| he|yezésérő| az európai uniós tagság
követe|ményeive| és egyéb vagyoni, i||etve hatásköri kérdésekke| osszefÜggésben szó|ó
23l2o04'(v.15.) ök. sz. rendelete 4. $-a, 5. s (1)-(3) bekezdései,6. $-a,7.S-a, 8. $-a, 9. $
(1)-(13) bekezdései, 53. s (8) bekezdése,

5. Budapest Józsefvárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-testü|etének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáról, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi ko|tségvetési szervek
beszerzésĺ e|járásának szabá|yairő| szó|ó 3712003. (V|l.07.) ök. sz. rende|et, va|amint a
Képvise|ő-testü|et és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatári| egységes
szerkezetben a he|yi önkormányzatokró| sző|ő 1990. évi LXV' törvénnye| szóló 3812002.
(X|.07.) ök. sz. rende|et módosításáró| szó|ó 52l2004.(X||.21.) ök. sz' rendelet 1. S-a,

6. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének a Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszezésĺ e|járásának szabá|yairől szó|ó 3712003. (V||.07.) rende|et módosításáró| szó|ó
1 8/2005.(|V. 1 5.) ök. sz. rende|ete,

7' Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének a Képvise|ő{estület és
Szervei Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatárő| egységes szerkezetben a he|yi
önkormányzatokró| szó|ó 1990. évi LXV. törvénnye| szó|ó 38ĺ2002' (X|.07.) számu
önkormányzati rendelet módosításáról szó|i a 2712005.(v|.15') ök. sz. rende|et 38. s (3)

bekezdése,

8. Budapest Jozsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének a lakáscé|ú munká|tatói
támogatásokka| osszefÜggő hatáskörökrő| szó|o 2912005.(v|. 1 5.) ök' sz. rende|ete,
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9. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének Budapest
Józsefvárosi tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési
szervek beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 37l2o03. (Vl|.07.) onkormányzati rende|et
modosításáról szó|ó 6/2006.(l|.15.) ok. sz. rende|ete,

1 0. Budapest Jozsefvárosi tnkormányzat Képviselő-testtlletének a
Önkormányzat vagyonáró|, valamint a Versenyeztetés és a he|yĺ
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szóló 37l2oo3. (V||.07.)
módosĺtásáró| szó|ó 10/2006.(||l.06.) ök. sz. rende|ete,

,l 1. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének a
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi
beszerzési eljárásának szabá|yairő| szóló 37l2o03. (V||'07.)
módosításáról szó|ó 33/2006.(|X.20.) ök. sz. rende|ete,

Budapest Józsefvárosi
kö|tségvetési szervek

ok. sz. rende|etének

Budapest Józsefvárosi
kö|tségvetési szervek

ök. sz. rende|etének

12. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének a Vagyongazdá|kodással
összefüggő egyes rende|etek módosításáró| szoló 47l2006.(x|.24') ok. sz. rende|et 'ĺ. $-a és
2.S-a,

13.Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének Budapest Józsefváľos
Önkormányzat vagyonáról, va|amint a versenyeztetés és a he|yi költségvetési szervek

--b_eszerzési 
e|járásának szabá|yairó| szóló-3712!o3-{V|l'0J.) számú onkormányzati rendelet

módosításáró| szó|ó 45l2o07 .(v||,17 .) ök. sz. rendelete,

14. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő{estü|etének Budapest Józsefváros
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairi| szo|ó 37l20o3. (V||.07.) Budapest Józsefváros
tnkormányzati rende|et (továbbiakban: R) módosításáró| szó|ő 52ĺ2007.(V|l|.31.) ok. sz.
rendelete.

15..Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testületének szó|ó Budapest
Józsefváros Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a Versenyeztetés és a he|yi ko|tségvetési
szervek beszerzési e|járásának szabá|yairó| szóló 37l20o3. (V||.07.) számú onkormányzati
rende|et módosításáról szó|ó 2912008. (|V.10.) ok' sz. rende|ete,

16. Budapest Józsefvárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének Budapest Józsefváros
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetésĺ szervek
beszezési e|járásának szabá|yairo| szólo 37ĺ2003. (V|l.07.) számú önkormányzati rende|et
módosításáró| szóló 59/2008'(Xl.28.) ök. sz. rende|ete,

17. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő{estÜletének Budapest Józsefvárosi
tnkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszezési eljárásának szabá|yairó| szóló 37ĺ2003. (V||.07.) ök. sz. rende|et módosításáró|
sző|ő 17ĺ2009 (|V.22.) ök. sz. rende|ete,

18.Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő.testÜ|etének Budapest Józsefváros
Önkormányzat vagyonáról, va|amint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 3712003. (V|l.07.) számú onkormányzati rende|et
módosításáró| szóló 34l20o9.(|X.18.) ök. sz. rende|ete,

,19. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési szervek
beszezési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 3712003.(v||.07.) önkormányzati rendelet
módosĺtásáró| szó|ó 4112010'(x.22.) ök. sz. rende|ete,

20. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének Budapest Jozsefváros
onkormányzat vagyonáról, va|amint a versenyeztetés és a helyi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairó| szó|ó 37l20o3. (V||.07.) számú önkormányzati rendelet
módosításáró| szó|ó 48ĺ201 1.(v||.22.) ök. sz' rende|ete,
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21. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testÜ|etének a Budapest
Józsefvárosĺ Önkormányzat vagyonáró|, valamint a Versenyeztetés és a he|yi kö|tségvetési
szervek beszerzési e|járásának szabá|yairő| szó|ó 37ĺ2003. (V||.07.) önkormányzatĺ
rendelete modosításáró| szó|ó 6612011.(X|.18.) ok. sz. rende|ete,

22.Budapest Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő-testületének a Budapest Józsefvárosi
onkormányzat vagyonáró|, va|amint a versenyeztetés és a helyi kö|tségvetési szervek
beszerzési e|járásának szabá|yairő| szóló 37ĺ2003. (V||.07.) önkormányzati rende|et
módosításáró| szó|ó 5312012.(X.08.) sz. rende|ete,

23' Budapest Főváros V|||. kerÜlet Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő{estÜ|ete Budapest
Jizsefvárosi tnkormányzat tu|ajdonában á||ó lakások bérbeadásának fe|téte|eirő|, va|amint
a |akbér mértékérő| szó|ó 16/2010.(l||.08.) számú önkormányzati rende|etének 5-7.$-a.

(4) A rendelet hatá|yba |épésekor fo|yamatban |évő Ügyekben a tulajdonosi jogkörgyakor|o
számára döntésre már e|őkészített jognyi|atkozatokra és vagyonÜgy|etekre a hatályon
kívü| he|yezett rende|eteket ke|| alka|mazni.

(5) A rende|et hatá|yba|épése e|őtt kiadott jognyi|atkozatok és megkotött szerződések
esetében a szerződés módosításáról, megszÜntetésérő| szó|ó és a jogügy|et te|jesítése
keretében felmerÍ.j|ő döntést az hozza meg, aki a tu|ajdonosi jogkör gyakorlás keretében a

--l.nódosítandó. 
megszuntetendő és te|jesítendő iogpyilgt]<ozatl.ó| vagy vagyonügy|etrő|

döntött.

(6) A (4)-(5) bekezdés a|apján kiadott jognyi|atkozatok és megkötött szerződések
módosítására, megszÜntetésére és a vagyonÜgyIet teljesítése keretében felmeľü|ő
döntésre azokat a jogszabá|yokat ke|| a|ka|mazni, me|ynek a|apján a tu|ajdonosi jogkör
gyakorlójának a döntése megszÜ|etett. Ettől e|térni a szerződő fe|ek hozzájáru|ásáva|
lehet.

(7) Aho| az Önkormányzat rende|ete az Önkormányzat vagyonáró|, valamint a
versenyeztetés és he|yĺ kö|tségvetési szervek beszerzési eljárásának szabá|yairó| szó|ó
rende|etet em|ít, ez a|att a je|en rende|etet, a Versenyeztetési szabá|yok a|att pedig a
Képvise|ő-testü|et versenyeztetési e|járásró| szó|ó határozatát ke|| éńeni'

Budapest, 2012. november....

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester


