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Bu dapest Józsefvárosĺ Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő.testüIet!

E|őzmény

A Képviselő-testület 2012. december 06-án taľtott ülésén elfogadta a Budapest Józsefuarosi
onkormanyzat vagyoruáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľôl szóló 66120|2.
(XII.13.) önkormanyzati ręndeletet (a továbbiakban Rendelet), mely 2OI3. januáľ 01. napjan
lépett hatźiyba.

A Budapest Fővĺĺros Koľmĺányhivata|a a MagyarorszĘhe|yí ĺinkormányzatairő| sző|ó 20||.
évi CLX)O(IX. tĺirvény (a továbbiakban Mötv.) 132. $ (3) bekezdés b) pontjában biĺosított
jogkörében eljáwa megvizsgálta a Rendeletet, melynek következtében 20|3. máľcius 28-án
töľvényességi felhívást intézett a Képviselő-testülethez.

A törvényességi felhívásra adott dcintést a Képviselő-testiiletnek akézhęzvételtől számított 60
napon belül kell meghoznia.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0|3. május 22. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Józsefváľosi Onkormányzatvaryonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok ryakoľlásáľĺól szőlő 6612012. (xII.13.) tinkormányzati
rendelet módosítására

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a rendelet elfogadásríhoz minősített, a hatfuozat
elfogadásáhozegyszertiszavazattobbségszükséges.
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Váro s gazdálko d ási és P énzĺiryĺ Bizottság v éIemény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźlr o zati j av aslat a bizottság' számáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
megÍárgya|ását.

a Képviselő-testületnek az előtedesztés
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L Ttiľvényességi felhívás

A Kormányhivatal á|tal tett kifogások háľom nagyobb csopoľtba sorolhatók.

1. A kifejezetten magasabb szintú jogszabályokba ütközés miatti kifogások.

2. A Rendeletben sző szerint źtvett, magasabb szintti jogszabáLyi ľendelkezések
me gi smétlé se anélkiil, ho gy azokho z iĺj szab á|y ozási tarta|mat ťuzne.

3. A Kormányhivatal egyéb észrevételei.

A Rendelet azoĺ szakaszai, melyek magasabb szintri jogszabá|yba ütköznek, hatályon kívĹil
kell helyezni (1. $ (5),3. $ (2).

A Rendelet 16. $ aa) pontjának módosításávaI egyértelmúvé tehető a szakasz, így ezen
szakasz módo sítását j avaslom.

A Rendelet azon szakaszai, melyek magasabb szintű jogszabá|yi rendelkezéseket vesznek át,
hatályonkívülhelyezęnďóęk(l.$(2)-(3),8.$,24.$(1)'25.$,26.s,27.s,28.$(2)-(3),30.
$, 32. $, 33. $, 35. $, 36. $,49. $).

A törvényességi felhívás szerint a 24. $ (2) bekezdés és a 28. $ (1) bękezdés módosítása
indokolt. A Koľmányhivatal szeľint a kor|źtozottan forgalomképes törzsvagyon két elemľe
bontható. Egyrészt azol<ta a vagyoni elemekľe, melyek kĺizvetlenü| akote|ező onkotmányzati
feladatkör e||átását vagy hatáskör gyakorlását szolgáljak és amelyet törvény korlátozottan
forgalomképessé nyilvánít, másrészt azoka a vagyonelemekľe, melyek szintén ktizvetlenül a
kötelező önkormĺínyzati feladatkĺir ellátását vagy hatásköľ gyakoľIásźfi szol,gáljfü, de töľvényi
minősítés hiányában az tjnkormźnyzat rendelete nyilvanítja koľlátozottan foľgalomképessé
azokat. A Rendelet megalkotásában kĺizremiĺködő ügyvéd (Dľ. Bálint Tibor Ügyvédi Iroda)
véleménye szerint azonban a korlźúozottan foľgalomképes tcirzsvagyonnak nemcsak e két
fajtája lehet. Ilyen vagyon lehęt az is, amely nem közvetlenül a kötelező önkoľmányzati
feladatkör e|Iátásźt vagy hatásköľ gyakoľlását szolgáIja, de tĺirvény mégis korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonná minősíti. Ilyenek az tĺnkormányzati tulajdonban lévő védett
természeti teriiletek és a kulturális javak, melyek az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak ĺinkormźnyzatok tulajdonába adásátő| szőIő I99I. évi )O(XIII. törvény
erejénél fogva korlátozottan forgalomképesek (7. $ (4) bekezdése szerint az ĺjnkormźnyzat
tulajdonába kerĹilő védett teľmészeti teľület koľlátozottan forgalomképes. Elidegenítéséhez,
kezelői vagy haszná|ati jogának átađástůloz atęrmészeťvédeleméľt felelős miniszter engedélye
is szĹikséges, A22. $ (6) bekezdése pedig kimondja, hogy az önkormányzat tulajdonäban|évő
kulturális javak kor|átozoÍtan forgalomképes; elidegenítéséhez a kulturáért felelős miniszteľ
ho zzáj źru|ás a szfü sé ge s).

Mindezek aIapjan nem javaslom hatályon kíviil he|yezni a Rendelet 24. s Q) bekezdését és
28. $ (1) bekezdését.

A tĺirvényességi kifogás hiányosnaktĄa a Rendeletben a vagyonkezelői jog szabá|yozását.
A kifogás szerint a rendeletnek meg kell hatĺáľozĺlla azokat a vagyoni elemeket, me|yehe az
onkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkeze|őí jog e||eĺlértékét, az
ingyenes átengedés, a vagyonkeze|őí jog gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének
szabáIyait. Hivatkozik a Mötv. 109. $ (4) bekezdésére, mely szerint a képviselő-testtilet
rcndeletébeĺ hatźrozza meg a vagyonkeze|ói jog ellenéľtékét, az íĺgyenes átengedés, a
vagyonkezelői jog gyakoľlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének ľészletes
szabéiyait.





A kifogással az tigyvéd álláspontja szeľint nem lehet egyetéľteni, a következok miatt.
Egyrésń' nincs olyan előíĺás, hogy a Rendeletben kellene a felsorolt szabáIyozási
taľgyköľ<iknek szerepelnie. Nincs olyan előíľás sem, hogy csak egyetlen rendelętbeĺIehet az
ilyen kérdésęket szabáIyozĺĺ. A Rendelet előkészítése sorĺín olyan álláspont alakult ki, hogy a
ttirvény áItaI megkívánt rendeleti szabźlyokat mindig a konkĺét vagyonkezelői jogot
tarta|maző rendel et tarta|mazza.

Tartalmi ellenvetés a kifogással szemben, hogy mivel nem lehet fudni, milyen okból lesz
szükség vagyonkezelői jog létesítésére' nem lehet előre megjelölni vagy kijelo|ni aa. a
vagyoni köľt sem, amelyre vagyonkezelői jog létesíthető. A Ręndeletben vagyonkezelői jog
létesítésének lehetősége alá sorolt vagyoni kĺir meghatźttozása még nem jelenti vagyonkezelői
jog létesítését is, erre külön rendeletľe van sztikség. Ha máĺ e|őre meghatározslánk a
vagyonkezelői jog ellenértékét, abban az íđőpontban, amikor a konkľét vagyoni elemĺe
megtörténne a vagyonkeze|őijog létesítése, az újonnan meghatátozott ellenéľték tekintetében
módosítani kellene a rendeletet.

A vagyonkęzeloí jog gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőľzésének részletes szabályai
ĺisszefüggnek a vagyon jellegévęI és azzal, hogy a vagyonkeze|oí jog létesítése milyen
közfeladatot szo|gáI, Altalanos szabályok erľe vonatkozőarl a nemzeti vagyonľól szóló
törvényben is találhatók, a konkľétabb, az adott vagyoni elemĺe vonatkozó szabáIyokat pedig
a vagyonkezelői j og létesítését kimondó rendęlętbęn cé|szeru meghatźnozĺĺ.

A Koľmányhivatal a 29. $ (2) bekezdést magasabb szintli jogszabáIyi rendelkezés
megismétlése miatt a hatályon kívül helyezését javasolja. Azonban a rendelkezés nem ütkĺizik
a nemzeti vagyonľól szóló törvény egyik rendelkezésével sem, és nem ismétli meg egyik
szabályát sem.

A Koľmányhivatal törvényességi felhívásában felhívja a Képviselő-testiĺlet ĺrgyelmét a
ĺemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségti nemzeti vagyonról való ľendelkezés
elmulasztásaľó1.

A nemzeti vagyonľól szóló törvény 18. $ (1) bekezdése szeľint a helyi önkormanyzat a
rendelete alapjan forgalomképtelennek minősülő vagyonából' - az e törvény hatá|ybalépésétől
szĺímított 60 napon beltil - rendeletben köteles megjelĺilni azokat a tulajdonában á|Iő
vagyonelemeket, amelyeket az 5. $ (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból
kiemelt j elentőségű nemzeti vagyonként foľgalomképtelen tĺjrzsvagyonnak minősít.

Az iđézett törvényhely nem döntést it elő aľról, hogy az Önkormányzat kívĺín-e
nemzetgazdasági szempontból kięmelt jelentőségtí vagyont nevesíteni. Igy a nemleges
dĺintésről nem kell rendeleti szabáIyt alkotni.

A törvényhe|y ut a kötelezęttséget mondja ki, hogy az Önkoľmányzatľendeletben jelölje meg
a forgalomképtelen törzsvagyonnak azokat az elemeit, melyeket ĺemzetgazdasági
szempontbóI kiemelt jelentőségtĺ nemzeti vagyonnak minősít. Lényegében a
forgalomképtelen vagyon minősített eseteit kellmeghatźnozli, de nem ktjtelezőęn.

Az tigyvéd álláspontja szerint ez a kötelezettség akkor á|| fenn, ha egyébként az
onkormĺányzat a ľendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyoni körből ki akaľ
jelölni olyan elemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek
minősít. A Jőzsęfvfuosi onkormányzatnźi ilyen kötelezettség nem áll fenn, meľt az egyík





tényállási elem hiányzik, hiszeĺ az onkormźnyzatnak nincsen olyan rendelete, amely
valamely vagyont forgalomképtelennek minősítenę.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti vagyonľól szóló törvény melléklete jelentős számú VIII.
kerĹileti ingatlant minősít nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségrĺ rlemzeti
vagyonnak, így nem indokolt további vagyonelemeknek ilyen minősítést adni ĺlnkormanyzati
ręndelettel.

il. A Rendelet hatálvba lépése óta ielentkezett problémák kikiisziibtilése miatt is
felülvizsgálatľa keľü|t a Rendelet.

ARendeleta|kalmazásasoránfelmeľültek joga|ka|mazásiproblémák.

A Rendelet hatá|yát sziikséges pontosítani, tekintette| ara, hogy a lakások és a helyiségek
bérbeadásaľa és elidegenítésére más önkoľmányzati rendeletek vonatkoznak, melyek
a|ka|mazása elsődleges, és a Rendelet csak annyiban alkalmazhatő, amennyiben a másik
önkoľmányzati ľendelet ĺem szabá|y oz.

A 8. $ új' (3) bekezdése az Mtjtv-vel való fokozott összhangot szolgáIja annak érdekében,
hogy a fulajdonosi jog gyakorlása és az önkoľmtnyzati felađatok és célok ęI|átása kozott
egyéľtelmtĺ és kifejezett kapcsolat legyen.

CéIszeru, ha a vagyonkimutatás a Rendelet mellékletét képezi, és nem ktilön keľiil
szabźl|yozásta, ezért a Rendelet kiegészül egy melléklettel.

Előfoľdulhatnak olyan esetek, hogy nem jelen időpontban megállapított foľgalmi értéket kell
megállapítani, hanem más időpontravoĺatkozót, és ennek szempontj airőI a Feleknek meg kell
állapodni, ezenszabá|yrogziti a 13. $ iú,(7) bekezdése.

A helyiség bérbeadása esetén cé|szerú, ha a vagyonkataszterben szereplő éľték is írányadő
lehet a bérleti díj megállapításźnźi, mindez időben megr<ividíti a döntéshozatalt és pénzügyi
t<jbblet kiadás sem meriil fel, nem kell újabb és újabb éľtékbecslést készíteni minden
béľbeadás esetén.

A peľes és peľen kíviili szabáIyokat eddig a Szęrvezeti és Mfüödési Szabá|yzatrőI szőIő
cinkormĺĺnyzatí reĺdelet szabáIyozta. Tekintette| arra, hogy ezen esetekben cinkoľmányzat
vagyontről való döntés szĹiletik, indokolt a Rendeletben szabźl|yozní, eztrogziti a Rendelet új
20lA. $ (1)-(4) bekezdései.

A megbízott gazďasági tarsaság (Kisfalu Kft.) a megbízási szerzódés a|apjźn tĺibb ezer peres

és peren kívüli eljĺáľást folytat, melynek ügyvitelét jelentősen megnehezítené, ha az e|jźrás
minden szakaszźĺban a hatáskĺirľel rendelkezó szew dtintését kellene kéľni. Mindezek ellenéľe
j avasolt fenntaľtani azon jogot a megbízott gazdasági társaság tészére, hogy egyedi ügyekben
_ amennyibęn indokoltnak tartja - a fulajdonosi joggyakoľló elé vigye az igyet dcjntésre.

Ezen szabályok a Rendelet Íi,20lA. $ (5)-(6) bekezdései.

A Rendelet 22. s Q) bekezdésénęk módosítása is indokolt. A követelésekrőlvaló lemondások
esetében sziikségessé vá|t olyan jogcímek nevęsítése is, amelyek az ĺinkormtnyzati céloknak
és feladatoknak jobban megfelelnek és rugalmasabbá teszik ezen jogintéznény a|kalmazáséń
azza|, hogy az Mötv-vel való összhang hangsúly ozásra keľül.

Ennek kĺjvetkeztében módosul a Rendelet 2. $ (1) bekezdése, a 10. $ (4) bekezdése, 13. $ (3)

bekezdése, 16. $ bd) pontja, 16. $ c) pontja, 17. $ (l) bekezdés c), d) és e) pontja, 22' s Q)
bekezdése, 49. s Q) bekezdése, 51. $ (1) bekezdése, kiegészül a 8. $ (3) bekezdéssel, a 13. $

(7)bekezdéssel, a20lA. $-sal, és hatályon kívül helyezenđok az 51. $ (3)-(4) bekezdései'





A Képviselő-tęstiilet dontése Magyarcrszág helyi önkormányzatairő| szóló 20II. évi
CL)ooilX. törvény 42. s |. pontján, valamint a |07 . $-án alapul.

Kérem az a|źtbbíhatáľozati javaslat és a rendelet elfogadását.

Ha.rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy d<ĺnt' hogy felkéri a polgáľmestert, hogy tájékoztassa a Budapest
Fővaros Kormanyhivata\źú Budapest Józsefvaľosi onkoľmźnyzat vagyoniíľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66l20If. cxll.l3.) cinkormrínyzati rendelet
vonatko zás áb an me gle tt intézkę đéseirő l.

Felelős: polgármester
Hatźrídő: 2013. május 31'

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály GazdáIkodási Iľoda

Budapest, 20t3. május 1 3.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízáłsából :

I //, IJ'- , /ĺ /|
k,'/^w,,fu1.€-,.

aljegyző

Gł,lw
dr. Kocsis ľĺáté

polgáľmester





Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat KépvÍse|ő-testületének
.....12013. (........) önkoľmányzati rendelete

a Budapest Jónsefvárosi Onkorm ányzatvaryonáľĺól és a varyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szĺíló 6612012. (KI.13.) tinkoľmányzati rendelet mĺidosításáról

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete az

Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében, a

helyi tinkormányzaLok és szerveik, a kozLźrsasági rrregbízottak, valanrilrt egyes centľális
alárendeltségű szeľvek feladat- és hatáskcireiről szőIő I99|. évi )oĹ törvény 138.$ (1)

bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe
vonatkozó egyes szabályokrólszóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. $ (1) bekezdésében és 36.

$ (2) bekezdésében, Magyarorczág helyi ĺinkormźnyzatairól szóló 2011. évi CL)O(XIX.
törvény 107. $-ában és 109 $ (4) bekezdésében, azá|Ianlhźztartásľól sző|ő2011. évi CXCV.
törvény 97. s Q) bekezdése, anęmzeti vagyonról szőlőf}Il. évi CXCU. tĺ!ľvény 5'$ (2)

bekezdés b) és c) pontjában, 7. $-ában és 13. $ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Budapest Józsefulíľosi onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok

gyakorlásaľól szóló 6612012. (XII.13.) ĺinkormányzati rcnđe|et (a továbbiakban: Rendelet)

módosításaľól a következő rendeletet alkotj a:

1. $ A Rendelet 2. $ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(|) Az onkormĺĺnyzat tulaj donában lévő

a) lakások és nem lakás céljara szolgá|ő helyiségek bérbeadására, béľleti jogviszonylĺnak
megsziintetésére,

b) lakások és nem lakás céljara szo|gá|ő helyiségek elidegenítéséľe, ha abér|ó elővásarlási
joga alapján keľĹil sor, vagy az elidegenítés az elhelyezésre jogosult jogcím nélktili
haszná|őj a r észér e ttjľténik,

c) kĺizteriiletek hasznáIatára és a haszná|atanak ľendj ére,

d) bérbeadás útján hasznosított vagy bérbeadás tltjźn hasznosítani kívant tires telkekre,
felépítményes ingatlanokra, gépkocsĹbeállókra és az egyéb dolog bérletekľe (óriásplakát,
falra szerelt kiľakat, neontábla, reklámtábla)

a ľendeletet akkor kell alkalmazni,ha az onkoľmćnyzat más ľendelete a tulajdonosi dcĺntést
vagy vagyonügyletet - ezeknek valamely elemét _ nem szabá|yozza.,,

2. $ A Rendelet 2.s Q) bekezdésének helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,(2) A lakások nem piaci alapú bérbeadásánáI a vagyon versenýargya|ás útjrĺn való

hasznosításaľa vonatk oző szabá|yokat nem kell alkalm azni.,,

3. $ A Rendelet 8. $-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Tekintet nélkül arra, hogy mely szerv a tulajdonosi jogkcir gyakorlója az e rcndeletben

meghataľozott vagyonügyletek során a Magyaľország helyi önkormanyzatairőI sző|ő 201|.

évi CLxxXx. törvényben meghatfuozott önkormányzati célok és feladatok el|źtása
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érdekében |ehet az önkoľmányzati vagyonĺól dtinteni, azt ezen célok és feladatok ellátásríra
felhasználni, ideérľve a támogatási célokat is.''

4. $ A Rendelet 10. $ (4) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:

',(4) 
A vagyonkimutatás további részletezését' tételes alábontását e rendelet 1. melléklete

szabá|yozza.,,

5. $ A Rendelet 13. $ (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

,,Helyiségek bérbeadása esetén a|kalmazható a vagyonnyi|vźntartélsban (vagyonkataszterben)
lévő érték.''

6. $ A Rendelet 13. $-a a kĺivetkező (7)bekezdéssel egésziil ki:

,,(7) A fulajdonosi joggyakorló dönthet úgy is, hogy a vagyon értéke a felek megállapodása
szeľinti eljáľási rendben, a megjelölt szempontokat is figyelembe véve kerüljön
meghatźrozásta.,,

7. $ A Rendelet 16. $ aa) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,aa)tl|ajđonjoganak és értékhatáľtót ftiggetlenül az onkormányzattórzsvagyonába tartoző _
e lide geníthető - vagyon tul aj donj o ganak átnshźľ:ásáv aI,',

8. $ A Rendelet 16. $ bd) pontja helyébe a kĺivetkező renđelkezés lép:

,,bd) az onkormányzat kizarólagos gazdasági tevékenységének végzésére vonatkozó
szerződés megkötése, módosítása,'

9. $ A Rendelet 16. $ c) pontja helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,,C) M onkormányzat javźra más tulajdonĺín fęnnálló teľhekkel való rendelkezés, az
engedményezés, a k<jvetelés állomány ź nshétzás, a tartozás áwá||a|ź.s, a szerződéses
jogutódlás jővźhagyásával kapcsolatos döntések esetén, ha az érték a 100 millió foľintot
meghaladja,"

10. $ A Rendelet l7. $ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő renđelkezés lép:

-c) u onkoľmányzat javára más fulajdonan fennálló terhekkel való rendelkezés' az
engedményezés, a ktivetelés á||omány éún:ŕĺlázás, a tartozás áwáIla|ás, a szeľződéses
jogutódlás jóváhagyásával kapcsolatos dtintések esetében, ha az érték a 100 millió forintot
nem haladja meg."

11. $ A Rendelet 17. $ (1) bekezdés d) pontja helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,d) a Képviselő-testĹilet és a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi jogkörébe
tartoző vagyoniigyletekkel összefi'iggő peľ indításáva|' a per vitelével és megszÍintetésével
kapcsolatbarl,ha a pertźngy éľtéke 100 millió foľintot nem haladja meg' kivéve a rendeletben
szabá"|y ozott e seteket.''

l2' $ A Rendelet l7. $ (1) bekezdés e) pontja helyébe akövetkező rendelkezés lép:
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,,a) M 1988. évi I. törvényben meghatátozott tulajdonosi hozzźljaru|ás esetében',

l3. $ A Rendelet |4. a\címe helyébe aza|ábbi szöveg lép:

,,14. A tulajdonosi jogok ryakoľlásában valĺĎ közľemíĺkiidés és az iinkormányzati peres

és nempeľes eljáľások vitelével kapcsolatos szabályok''

14. $ A Rendelet az a|ábbi20lA. $-al egészül ki:

,,20lA.$ (1) Nem kell kül<in ĺĺnkoľmányzati dĺjntés a közvetlen pénzugyi

kötelezettségvállalással nem jźltő szokásos perviteli döntésekhez, kiilönösen az ellenkéľelem
és a gondos ügy- és pervitel körébe tartoző beadványok benyujtásához, az onkoľmányzat
alpeľesként va|ő részvétele esetén a szüneteléshez, apeľbehívás el nem fogadásahoz egymillió
forintos peľéľték a|att, valamint a peľtaktika kialakíĺísához. Ez arcnde|kezés nem mentesít az

önkoľmany zatí v agy oĺ védelmének és a gondos elj aľás kötelezettsége alól.

(2) Az onkoľmrĺnyzat e\|enindított, kareseménnyel összefi.iggő perekben az onkoľmźnyzatta|
szerzőđott biztosító peľbe hívható.

(3) 
^z 

Önkoľmányzatot jogerős bírósági határozat a\apjźn - ideérľve a jogerős fizetési

meghagyást is _ megi||eto péĺukövetelések tekintetében éľtékhataľ nélkül végrehajtási eljárás,

illetve szfüség szerint felszámolási eljárás indítható az önkormźnyzati pénzkövetelések

gyorsított behajtása érdekében.

(4) Az ĺitmillió forintos ĺisszeget meg nem haladó ügyekben az ĺinkormányzati
pénzkövetelések behajtásrának gyorsítása érdekében, u ugy jellegétől függően fizetési

meghagyásra vagy felszámolásľa, végĺehajtásľa vonatkozó kérelem, illetve bíľósági kereset

keľĹilhet benyújtásra. A megindított eljĺĺľások tekintetében - az (1)-(3) bekezdésben foglaltak

kivételével - minden további, az ĺjnkoľmányzati vagyont érintő éľdemi eljarási dĺjntést _

kiilönĺisen a jogorvoslatra és egyezségre vonatkozóan - a hatáskörrel ľendelkező bízottság eIé

kell terjeszteni.

(5) A vagyonkeze|ő, az Önkoľmrányzat költségvetési szerve, amegbizott gazdasági társaság a

ľá vonatkoző jogszabźiy, szerződés alapján a tulajdonosi jogkĺir gyakorlójának külön dcintése

nélkiil önállóan köteles a 20 millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó követelések

érvényesítéséről a követelés teljesítésére iľanyuló eľedménytelen felszólítást vagy

eredményte|en egyezségi kísérletet követő 90 napon belül fizetési meghagyás, polgáľi peľes

eljarás, végrehajtási eljárás, vagy felszámolási eljaľás kezdeményezése útjan gondoskodni

azza|, hogy ebben az esetben az (l) bekezdés első mondatát és a (4) bekezdést nem kell
a|ka|mazni' A kötelezeilt egyezségre, tész|etťlzetésre irányuló kérelme elbírálási idejével,

valamint a közľeműk<ĺdő szervezet ügyintézési idejével az intézkedési hatrĺľidő

meghosszabbodik. Nem szfüséges intézkedés, ha a követelés megtérĹilése minden külön

intézkedés nélkül 12 hónapon beltil biztosított.

(6) A vagyoĺtkeze|ó, az onkoľmĺĺnyzat költségvetési szeÍve) a megbízott gazdasági tarsaság

brĺľmikor jogosult az onkormźnyzat dĺintési hatáskörét gyakorló szeľv egyedi _ az (1)-(6)

bekezdésektől eltéľő _ döntését kéľni báľmely iigyben. Az (5) bekezdésben meghatźtrozott

eljáľások soľán abban az esetben nem kelljogorvoslat benyújtásĺĺľól intézkedni, amennyiben
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az iigyben eljaró jogi képviselő íľásbeli szakvéleményében annak sziikségtelenségét, a
követelés jogszeni behajtásának előľelátható eredménytelenségét érdemben a|áttĺnasztja. Az
(5) bekezdésben meghatźrozottak során nem kell kül<in önkormĺínyzati dtintés a szokásos
perviteli kéľdésekben _ ide éľtve különössn źV eljĺĺrás indítását, a beadványok beadását, a
sztinetelést is -, valamint a pertaktika kialakításához, ide nem értve a peres és peren kívĺili
egyezség k<itését'''

15. $ A Rendelet 22. s Q) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) a vagyonügylet vźrosgazdźllkodási, intézménygazdáIkodási vagy a Magyaľoľszág helyi
önkormányzataiľól sző|ó 2011. évi CLx)oilX. törvényben meghatźrozott kĺizfeladatokat
szolgá|,vagy

b) önkormányzati támogatási feladatokat szolgá| (ideértve a szociális, gyermekvédelmi
okokból töľténő követelés elengedést is) vagy

,,c) az ĺĺnkoľmlĺnyzati célok és feladatok ellátását szo|gá|ja',

16. $ A Rendelet 49. $ (2) bekezđés helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(2) A Polgármester dĺint az onkoľmányzat tulajdonosi részvételével mfüĺĺdő többszemélyes
tĺíľsaságoknál a tarsaság legfőbb szervének határozat hozata|át megelőzően a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint az onkoľmĺĺnyzat tulajdonában lévő
egyszemélyes társaság alapítój ának hatáskĺirében a következő kérdésekben:

a) az igazgatőság és a felügyelőbizottság tagiainak, az igyvezető, a könywizsgáló
megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásźnak visszavonása és díjazása;

b) a tarsaság vez&igazgatőjának' ügyvezető tgazgatőjanak megbízása, megbizásának
visszavonása és díjazásrínak megźllapítása, a vezérigazgatő, ügyvezető igazgatő személyét
éľintő egyéb kérdésekben.''

17. $ A Rendelet 51. $ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Annak atánsashźnnak a közgyulésén, aho| az onkoľmanyzattársashźzi ktilön tulajdonnal
rendelkezik, az onkormźnyzatot a Polgármester vagy az á|ta|a meghatalmazott szeméIy
képviseli.''

18. $ E ľenđelet hatá|yba lépésével hatá|yát veszti a Rendelet l. $ (2), (3)'(5) bekezdése, 2'$
(3)-(6) bekezdése, 3. $ (1) bekezdés bb) pontja, 3. $ (2) bekezdése, 5. $, 8. $ (2) bekezdése,
12. $ (3) bekezdése, 15. $ (2) bekezdése,23. $ (5) bekezdése,24. $ (1) bekezdése, aTa. $ Q)
bekezdésének ,,Nem lehet alkalmazli az onkoľmányzat vagyonára vonatkozó szabá|yt a
törzsvagyonra,ha az atörzsvagyon rendeltetéséve|vagy atorzsvagyonľa vonatkoző szabá||ya|
ellentétes fulajdonosvá|tozźst, hasznosítást, vagyonkezelést, haszonélvezeti jogot vagy
megterhelést eľedménye7Í|e,, szö'vegrésze,25-27. $,28. $ (2), (3) bekezdése,30. $,32-33. $,
35. $, 36. $ (1)-(4) bekezdései, 48. $, 50. $ (3)' (4) bekezđés valamint a2.,5.,17-2|.,23-24.,
32 sorszźrrlú alcímei.

19' $ E ľendelet 20|3. május 27. napjanléphatalyba.
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20. $ E rendelet a hatźiyba lépését követő napon hatá|yźiveszti.

Budapest, 2013. május .....

Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester





1. me|léklet
Józsefuárosi Önkormányzat..... '.... '.................'' Yagyonának kimutatása

érték: eFt.ban

Bruttó érték ÉÍték csökkenés Nettó érték

EszKÖzÖK
\.1 BEFEKTETETT EszKtzÖK

l. mmateriális iavak

1.1 Korlátozottan íorqa|omképes immateriá|is iavak

1.2. Foroa|omkéoes immateđá|is iavak

Íárqyi eszközök

1 nqat|anok és kapcso|ódó vaqvoni éÍtékii ioqok

1.1 Forga|omképte|en ingat|anok és kapcso|ódó vagyoni értékű jogok

1.1 He|vi közutak és mtitárovaik

Terek, parkok

1a Köáemetők

'1.1.4. Vizek és közce|ú ívízi közmĺinek nem minősü|ő) vĺzi |étesítménvek

1 .1.5

Egyéb és onkormányzatá|ta|foÍga|omképte|ennek minősített ingat|anok és kapcso|ódó
ýagyoni érték jogok

1.2. (or|átozottan forga|omképes ingat|anok és kapcso|ódó vagyoni értékű jogok

1.2.1 Kĺjzművek (víz, gáz' csatorna, táVfűtés' vi|ágĺtás)

1.2.2. Védett természeti terü|etek

t.2.5 képvise|ő.testü|et (közgyĺi|és) és szerveĺ, va|amint hivata|a ingat|anaĺ

1.2.4. \ he|yi önkormányzatok felügye|ete a|á tartozó kÖ|tségVetési szervek ingat|anai

1.2.5. Műem|ék ingatIanok

1.2.6.

:gyéb az önkormányzat á|ta| kor|átozottan forga|omképesnek minősített ingatlanok és
€pcso|ódó vagyoni értékű jogok (|akások, telkek, spońcé|ú ingat|anok, |étesítmények)

.ĺ.3. Forgalomképes ingat|anok és kapcso|ódó vagyoni értékii jogok

1.3.1 Lakások

1.3.2. Nem lakás cé|jára szo|gá|ó he|yiségek

í ą? TeIkek. fö|dterü|etek

1.3.4.

:gyéb az önkoÍmányzat áľta| Íorgalomképesnek minősített ingat|an és a kapcso|ódó
/agyoni éÍtékű jogok

!épek, berendezések és fe|szeÍelések

2.',| Foroa|omképtelen oéoek' berendezések és fe|szere|ések

2.2. (oÍ|átozottan forgalomképes gépek, berendezések és egyéb fe|szerelések

2.3. Forqa|omkéDes oéoek. berendezések és fe|szere|ések

l. JármÍivek

3.1 Kor|átozottan foÍoaIomképes iáÍm ĺivek

3.2. ForgaIomképes iármĺiVek

t. renvészá||atok (forqaIomképesl

).

5.1
:orgalomképte|en eszkÖz létesítésére irányu|ó beruházások' fe|újĺ|ások

a-2, (ońátozottan íorgalomképes eszköz |étesítéséľe irányu|ó beruházások, fe|újitások

5.3. :orgalomképes eszköz |étesítésére irányu|ó beruházások' fe|újílások

,. 3eruházásra adott eló|egek

6.1 :orga|omképte|en tárgyi eszkÖzök létesítésére irányu|ó beruházásra adott e|ő|egek

6.2.

(ońátozottan forga|omképes tárgyi eszköz |étesítésére irányuló beruházásra adott

)lő|egek

6.3. :orga|omképes tárgyi eszköz |étesĺtésére irányu|ó beruházásokra adott elő|egek

{||ami készletek tartalékok

7.1 ForqaIomképteIen á||ami kész|etek, tarta|ékok

7.2. Kor|átozottan foroa|omképes ál|ami kész|etek. tarta|ékok

7.3. Eorqa|omképes á||ami kész|etek, tarta|ékok

t. rárqvi eszközök értékhelvesbÍtése (fořqa|omképes)

lt. 3efektetett pénzüqvi eszközök



=ovéb 
tartós részesedés

1.1. Korlátozottan forqa|omképes eqyéb tartós részesedés

1.2. Folga|omképes egyéb tartós részesedés

Tańós htte|viszonyt megtestesí1ő értékpapír (forqaIomképes)

Tartósan adott kölcsön forga|omlépes

Hosszú leiáratú bankbetétek íforoa|omkéDes)

lqvéb hosszú |eiáratú kovete|ések (foÍqa|omképes)

Befektetett oénzüovi eszközök éńékhelvesbítése (foroaIomkéoes)

V.

Üzemeľtetésre, keze|ésÍe átadot! koncesszióba adott vagyonkezetésbe vett
eszköziik

Üzemeltetésre, keze|ésre átadott, koncesszióba adott, Vagyonkezelésbe Vett
foroalomképtelen eszkijzök

Üzemeĺtetésre, keze|ésÍe átadott, koncesszióba adott, Vagyonkezelésbe Vett kor|átozottan
forgalomképes eszközök

Üzemeľtetésre, keze|ésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkeze|ésbe vett
foroaIomkéoes eszközök

t.) FoRGlEszKÖztK
Kész|etek (forqaIom képes)

Követelések (foroaIom képes)

il. Éĺtékpapírok

Eqvéb részesedés (forqaIomképes)

FoÍoatási cé|ú hite|ViszonVt meotestesĺtó éńékDaoĺrok íforoa|omkéoes)

Pénzeszközök ( forqa|omképes)

Eovéb aktív oénzi]ovi e|számo|ások ííoroa|omkéoes)

FoRRÁsoK

Tartós tőke

t. TőkeVá|tozás

Ertékelési tartaĺék

TARTALÉKoK

KöľtséqVetési tarta|ékok

t. Vá||aIkozási tarta|ékok

:.) (ÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú |eiáratú köte|ezettséqek (foÍoa|omkéoes)

Rövid |eiáratú köte|ezettségek (forga|omképes)

il. Eqvéb oasszív pénzĺjqvi e|számo|ások (forqa|omképes)

(ÖNYW|TELI MÉRLEGEN KĺVÜLI TÉTELEK

(ÖNWV|TEL| MÉRLEGEN KĺVÜL| ESZKÖZÖK

-,'o..-ra |eĺrt. de haszná|atban |évő eszktjzök á|lománva

- Haszná|aton kĺvij|i eszközök á||ománva

- Az önkormányzatok tulajdonában |éVő, a külön jo9szabá|y a|apján a szakmaĺ
nyĺ|vántartásokban szerep|ő éńék né|kt]| nyi|Vántartott eszközök ál|ománya

- Kéozőmĺivészeti alkotások

- Réoészeti |e|etek

- Kéo és hanoarchĺvumok

- GVúiteménvel

. Eovéb kuľturá|is iavak

KÖNWV|TEL| MÉRLEGEN KĺVÜL| FÜGGÓ KÖTELEZETTSÉGEK

- Kezesség,- i|letve garanciavá||a|ássa| kapcso|atos függő köte|ezettségek

. Váltó

- Le nem záń peres ĺjgyekke| kapcso|atos függő köte|ezettségek

- oocĺós Üov|etekke| kao6o|atos fĺjooő köte|ezettséoek

- Nem Valódi penziós Ügy|etekke| kapcso|atos fĹiggö kö|eĺezettségek



Indokolás a Budapest Jőzsefvárosi Onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szĺĺlĺó 6612012. (xII.13.) iĺnkoľmányzati ľendelet

módosításához

1. $

A lakások és a helyiségek béľbeađásźlra és elidegenítésére más önkormźnyzatí ľendeletek
vonatkoznak, melyek alka|mazása elsődleges, és a Rendelet csak annyiban alkalmazhatő,
amennyiben a másik ľendelet nem szabćĺIyoz.

2.$

A Koľmányhivatal ttlrvényességi felhívása alapján hatályon kíviil helyezenđő ezen szakasz,
azoĺbaĺa veľsenýargyalás a kĺiltségelvíí és szociális alapú bérbeadás esetén nem releváns.

3. $

Azilj (3) bekezdés az Mĺjtv-velvaló fokozott összhangot szolgálja annak éľdekében, hogy a
tulajdonosi jog gyakorlása és az önkoľmźnyzati feladatok és célok ę||źtásakĺjzött egyéľtelmú
és kifejezett kapcsolat legyen.

4.$

A vagyonkimutatás ezen rendelet mellékl etét képezi.

s.$
Helyiség bérbeadása esetére a vagyonkataszteľben szeľeplĺí érték az irtnyadő, mindez időben
megľĺividíti a döntéshozata|t és pénziigyi többlet kiadás sem meľĹil fel.

6.$

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy nem jelen időpontban megállapított foľgalmi értéket kell
megá|Lapítani, és ennek szempontjait a Feleknek meg kęllhatarozni.

7. $

A Koľmanyhivatal tĺĺrvényességi felhívásanak eredményeképpen módosult, mely szerint csak
elidegeníthető vagyon átruhazástről lehet szó.

8.S

A szakasztjavasolt kiegészíteni azza|, hogy nemcsak a megkötésľe, hanem a módosításra is
kiterj edj en a tulaj donosi j oggyakorló hatásköre.

9. $és10.$

Egyes, ritkán a|ka|mazott önkoľmányzati hatáskĺirtik edđig nęm kerültek nevesítésľe a
vagyonľendeletben. Az új rendelkezések ezen tigyekben a hatáskĺlr gyakoľlásanak rendjét
e gyértelmii en szab źiy o zzźl<.

11.$és13.s,14.$



A peľes és peľen kívüli szabźt|yokat eddig a Szervezeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatrő| szőIő
önkormányzati rcĺde|et szabályozta. Tękintettel arra, hogy ezen esetekben onkormźnyzat
vagyonaľól való dtjntés születik, indokolt e rendeletben szabźiyozni. A megbízott gazďasági
tarsaság a megbízási szerződés alapján több ęzer peres és peren kíviili eljaľást folytat,
melynek iigyvitelét jelentősen megnehezítené,ha az eljźrás minden szakaszźlbarl a hatásk<iľrel
rendelkező szerv döntését kellene kéľni. Mindezek ellenére javasolt fenntartani azon jogot a
megbízott gazđasági tarsaság részére, hogy egyedi ügyekben _ amennyiben indokoltnak tartja
_ a tulajdonosi joggyakorló elé vigye azigyet döntésľe.

12.$

A rendelet pontosítása sztikséges a koziÍkezelői hozzájźru|áshoz kapcsolódó tulajdonosi
hozzájarulás körében.

ls.$

A követelésekĺől való lemondások esetében sztikségessé vźit olyan jogcímek nevesítése is,
amelyek az ĺjnkormźnyzati céloknak és feladatoknak jobban megfelelnek és rugalmasabbá
teszik ezen jogintézmény a|kaImazásátazza|,hogy az Mötv-velvaló összhang hangsúlyoztsra
kerĹil.

16.$

A 100%-ban önkormányzatitulajdonú gazđasági taľsaságok alapítói hatáskĺjrét pontosítja.

17.$

Technikai jellegű vá|toztatásjavasolt atársashźnak kĺizgytĺlésén való részvételľől.



Budapest Főváros VIII. keľület
Jĺózs efváro si Onkoľm ány zat Képvĺselő.

testületének
66 12012. (XII. 13.) tinkoľmányzati

ľendelete

Budapest Józsefváľosi Onkorm ányzat
vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosĺ

jogok gyakoľlásáľól

2. $ (1) Nem terjed ki a rendelethatáIya:
a) az onkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás cé|jźtra szolgáIő
helyiségek bérbeadástlĺa, béľleti
j ogviszonyának megsztintetésére,
b) az á||an tulajdonából téľítésmęntesen az
onkoľman yzat tulajđonába kerĹilt lakások és
nem lakás céI1źna szoLgźiő helyiségek
elidegenítésére, ha a bérlő elővásarlási joga
a|apjźn kerül soľ, vagy aZ elidegenítés az
elhelyezésre jogosult jogcím nélküli
haszĺáIőj a r észét e történik,
c) az onkoľmiínyzat tulajdonában lévő
köZterĹiletek használat źn a és a haszná|atźnak
ľendjéľe,
d) az onkoľmanyzat tulajdonában á||ő
bérbeadás útjan hasznosított vagy béľbeadás
,(Í1án hasznosítani kívrínt iires telkekre,
felépítményes ingatlanokľa, gépkocsi-
beállókľa és az egyéb dolog bérletekľe
(óľiásplakát, faLta szeľelt kirakat, neontábla,
reklámtábla).

2.5 Q) A rendeletnek

a) a vagyon versenýáľgyalás tÍjaÍL való
hasznosításĺíra és a tulajdonjog
veľsenytaľgyalás a|apjźn tĺjľténő
átruházásźra,
b) az źúIźúhatő szeĺvezettel való
szerződéskötésre'
c) az onkormányzatta| szerzodó félnek a
szerződéskötést megeIőző, átlźúhatő
szeľvezetként való minősítéséľől sző|ő

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľos Önko ľm ányzat Képvis elő.

testületének
....12013. (........) łinkormányzati rende|ete

Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi

jogok gyakorlásáról szĺíló 66120|2.
(xII.13.) tinkoľmányzati ľendelet

módosításáró|

1. $ A Rendelet 2. $ (1) bekezdésének
helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(I) Az onkormanyzat tulaj don than |év (5

a) lakások és nem lakás céljára szo|gáLő
helyiségek bérbeadásáĺa, bérleti
j ogviszonyának megszĹintetésére,
b) lakások és nem lakás céljára szoIgá|ő
helyiségek elidegenítésére, ha a bérlő
elővásáľlási joga alapján keľül soľ, vagy az
elidegenítés az elhelyezésre jogosult jogcím
nélkiili haszĺá|őja tészér ę történik,
c) köZtertiletek hasznźůatźra és a
haszná|atának rendj ére,

d) bérbeadás útjan hasznosított vagy
bérbeadás útjĺán hasznosítani kívant tires
telkekľe, felépítményes ingatlanokÍa,
gépkocsi-beállókra és az egyéb dolog
bérletekľe (óriásplakát, fa|ra szerelt kirakat,
neontábla, reklámtábla)

a rendeletet akkor kell alkalmazĺí, ha az
onkoľmĺínyzat más ľendeletę a tulajdonosi
dĺjntést vagy vagyonügyletet ezeknek
valamely elemét - nem szabá|yozza.

2. $ A Rendelet 2, $ (2) bekezdésének
helyébe a következő rendelkezés lép:

,'(2) A lakások nem piaci alapú
bérbeadásĺĺnál a vagyon versenýárgyalás
tftjaÍL való hasznosításaľa vonatkozó
szabályokat nem kell aIka|mazni.,'



nyi|atkozatźra,
d) az átláthatő szervezet e minőségének
elvesztésére,

vonatkozó szabźiyait a lakások és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbęadásĺĺnál,
valamint elidegenítésénél is alkalmazni kell,
az a) pont esetében kivéve a lakások nem
piaci alapťl bérbeadását.

10. $ (4) A vagyonkimutatás további
rész|etezését, tételes a|ábontását az eľTe

vonatkozó ĺjnkoľmánvzati ľęndęlet
szabá|vozza.

13. s (3) Az ingatlan elidegenítéséről,
hasznosításaról vagy vagyonkezęlésbe
adásĺíľól való döntés időpontjában 6
hónapnál nem régebbi, vagy nem ľégebben
akfia|izáIt értékb e cs l é snek kel l rendelkezé sre
állni.

16. $ $ A Képviselő-testiilet a tulajdonosi
joggyakorló

3.s A Rendelet 8. $-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Tekintet nélkül aľľa, hogy mely szerv a
tulajđonosi jogkör gyakoľlója az e
ľendeletben meghatározott vagyonügyletek
során a Magyarország helyi
önkormányzataitő| szô|ő 20II. évi
CLXXxx. törvényben meghatározotí
ĺinkormĺányzati céIok és feladatok ęllátása
éľdekében |ehet az önkormanyzati vagyonrő|
dönteni, azt ęzeĺ célok és feladatok eIlátásźna
felhasználni, ideértve a támo gatźtsi célokat is.

4.$ A Rendęlet 10. $ (4) bekezdés helyébe a
következő renđelkezés lép:

,,(4) A vagyonkimutatás további
részIetezését, tétęles alábontását e rendelet 1.

mel léklete szabźiy o zza,,'

5. $ A Renđelet 13. $ (3) bekezdése a
kĺjvetkező mondattal egészül ki:

,'Helyiségek bérbeadása esetén a|kalmazhatő

a vagyonnyilvántartásban
(vagyonkataszteľben) lévő éľték'''

6. $ A Rendęlet 13. $-a a következó (7)
bekezdéssel egészül ki:
,,(7) A tulajdonosi joggyakoľló dönthet úgy
is, hogy a vagyon értéke a felek
megállapodása szeľinti eljaľási rendben, a
megjelölt szempontokat is Íigyelembe véve
kerĹilj ĺin me ghatát o zást a.,,

7.$ARendelet16.$aa)
következő rendelkezés lép:

pontja helyébe a

és értéI,határtő|Đaa



a) a 100 millió Ft feletti éľtékű vagyon
aa) tulajdonjogĺĺnak és éľtékhatártól
fuggetlenü| az onkormányzat

függetlenüI az
t<irzsvagyonába tartoző _ elidegeníthető
vagyon tul aj đonj o g anak átrvhtuásáv a|,,,

vagyon

tulajdonosi | 8. $ A Rendelet 16. $ bd) pontja helyébe a
k<jvetkező rendelkezés lép:

töľzsvagyonába tartoző
tul aj donj o g amk átruhazź,séx a1',

kapcsolatos döntésľe.

16. $ A Képviselő-testiilet a
joggyakorló
b) értéLđlatártőI fiiggetleniil a
esetekben
bđ) az onkormĺányzat |<lztrő|agos
tevékenységének végzésére
szerzőďés megkötése,

,,bd) az onkormany zat kizár ő|agos gazđasági
tevékenységének végzésére vonatkozó
szerződés megkötése, módosítása''

kĺjvetkező

gazdasági
vonatkozó

16. $ A Képviselő-testiilet a tulajdonosi
joggyakorló
c) az onkormanyzat javźlra más tulajdonán
fennálló tęrhekkel való rendelkezés esetén,
ha az onkormányzatľa vonatkozó arlyagi
hatása a 100 millió forintot meghaladja,

17. $ (1) A Képviselő-testiilet
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a
tulaj donosi j oggyakoľló
c) az onkormĺĺnyzat javára más fulajdonan
fennálló terhekkel való rendelkezés esetében,
ha onkormáĺyzatra vonatkozó anyagi hatása
nincs vagy az onkormányzatra vonatkozó
arĺyagi hatása 100 millió forintot nem haladja
ffi€9,

|7. $ (1) A Képviselő-testiilet
Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága a
tulaj donosi j oggyakoľló
d) a Képviselő-testiilet és a
Yáľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság
tulajdonosi jogkĺlľébe tartoző
vagyoniigyletekkel <isszefuggő per
indításával) a per vitelével és
megsztintetésévęl kapcsolatban, ha a pertźltgy
éľtéke 100 millió forintot nem haladja meg,

9. $ A Rendelet 16. $ c) pontja helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,,c) az onkormanyzat javtra más tulajdonán
fennálló terhekkęl való rendelkezés, az
engedményezés, a kĺjvetelés állomány
átnlhźľ;ás, a tartozás átvéů|alás, a szerződéses
jogutódlás jőváhagyásával kapcsolatos
dĺjntések esetén, ha az érték a 100 millió
forintot meghaladja,"

10. $ A Rendelet 17. $ (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,c) az onkoľmlányzat javźra más fulajdonán
fennálló terhekkel való ľendelkezés, az
engedményezés, a k<ivetelés állomríny
átrvhźzás,atartozásátvá||alás,aszerződéses
jogutódlás jővźhagyásáva| kapcsolatos
d<intések esetében, ha az érték a 100 millió
foľintot nem haladja meg''

11. $ A Rendelet 17. $ (1) bekezdés d) pontja
helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,d) a Képvisęlő-testiilet és a
Varosgazdálkodási és Pénzagyi Bizottság
tulajdonosi jogkÓrébe tartoző
vagyonügyletekkel összefiiggő per
indításával ' a per vitelével és
me g sztinteté sév el kapc s o latb arl, ha a p ertár gy
értéke 100 millió forintot nem haladja meg)
kivéve a rendeletben szabálvozott eseteket.''



t7. $ (1) A Képviselő-testület
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a
fulaj donosi j oggyakorló
e) közutkeze|ői hozzájĺĺrulásról való döntés
esetében.

14. A fulajdonosi jogok gyakorlásában való
közremúködés

12. $ A Rendelet 17. $ (1) bekezdés e) ponda
helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,e) az 1988. évi I. tĺirvénybenmeghatźlrozotí
tul aj dono si hozzźi1 áruIźls es etében''

13. $ A Rendelet |4, alcíme he|yébe az
a|ábbi szöveg lép:

,,I4. A tulajdonosi jogok gyakorlásában való
közremfü<idés és az önkormányzati peres és
nempeľes eljáľások vitelével kapcsolatos
szabáIyok,,

|4. s A Rendelęt aZ alábbi 20lA. $-al
egészĹilki:
,,20/A.s (1) Nem kell kiilön ĺinkormányzati
döntés a közvetlen pénnigyi
k<jtelezettségvállalással nem jáľó szokásos
perviteli döntésekhez, különĺjsen az
ellenkérelem és a gondos ügy- és pervitel
körébe taĺtoző beadványok benyújtás źłloz, az
onkormányzat alpeľesként való ľészvétele
esetén a sztineteléshez, a peľbehívás el nem
fogadásához egymillió foľintos perérték aIatt,
valamint a peľtaktika |<lalakitźtstůloz. Ez a
rendelkezés nem mentesít az önkormźnyzati
vagyon védelmének és a gondos eljráľás

kötelezettsége alól.
(2) Az onkotmtnyzat ellen indított,
kaľeseménnyel ĺisszefüggő perekben az
onkoľmányzatta| szerződott biĺosító perbe
hívható.
(3) Az onkoľmányzatot jogerős bíľósági
hatátozat aLapjźn - ideértve a jogerős fizetési
meghagyást is _ megillető pénzktivetelések
tekintetében éľtékhatáľ nélkĹil végľehajtási
e|jźrás, illętve sztikség szerint felszámolási
eljĺĺľás indítható az önkormányzati
pénzkcivetelések gyorsított behajtása
érdekében.
() Az titmillió forintos összeget meg nem
haladó ügyekben aZ önkoľmányzati
pénzkĺivetelések behajtásĺának gyoľsítása
éľdekében, azigy jellegétől fiiggően fizetési
meghagyásra vagy felszźmlo|ásra,
végrehajtásra vonatkozó kéľelem, illetve

i kereset kerĹilhet benvúitásra. Aitásra.



megindított eljárások tekintetében _ az (1)-
(3) bekezdésben foglaltak kivételével
minden további, az önkorményzati vagyont
éľintő érdemi eljaĺási döntést _ ktilönĺĺsen a
jogorvoslatľa és egyezségre vonatkozőarĺ - a
hatáskörľel rendelkező bizottság elé kell
teľjeszteni.
(5) A vagyonkezelő, az onkoľmányzat
költségvetési szeľve, a megbízott gazdaságí
tarsaság a rá vonatkoző jogszabétly, szeruódés
a|apján a tulajdonosi jogkör gyakorlójĺĺnak
külön döntése nélkiil önállóan köteles a 20
millió Ft tőkeösszeget meg nem haladó
követelések érvényesítéséről a követelés
teljesítésére irĺányuló eredménýelen
felszólítást vagy eredménýelen egyezségi
kísérletet követő 90 napon beliil ťlzetési
meghagyás, polgári peres eljźrás,
végrehaj tási elj áľás, vagy felszámolási elj ĺĺrás
kezdeményezése iftjan gondoskodni azzal,
hogy ebben az esetben az (|) bekezđés első
mondatát és a (4) bekezdést nem kell
aLka|mazni. A kötelezett egyezségre,
részletfizetésľe iranyuló kéľelme elbíľálási
idejével, valamint a ktjzreműkodő szewezet
ügyintézési idejével az íntézkeđési határidő
meghosszabbodik. Nem szfüséges
intézkedés, ha a követelés megtéľülése
minden külön intézkedés nélkül 12 hónapon
belül biztosított.
(6) A vagyonkezelő, az Önkoľmányzat
költségvetési szeľve, a megbizott gazdasági
tĺírsaság bĺíľmikoľ jogosult az onkormányzat
döntési hatásköľét gyakoľló szerv egyedi_az
(1)-(5) bekezdésektől eltérő _ dĺintését kéľni
báľmely tigyben. Az (5) bekezdésben
meghatáľozott eljáľások sorĺĺn abban az
esetben nem kell jogorvoslat benyújtásaľól
intézkedni, amennyiben az ügyben eljĺĺľó jogi
képviselő írásbeli szakvéleményében annak
szfüségtelenségét, a kĺjvetelés jogszenÍ
behajtásĺĺnak előrelátható
eľedménytelenségét érdemben a|átámasď1a.
Az (5) bekęzdésben meghatĺĺľozottak soriín
nem kell külĺin <inkormányzati döntés a
szokásos perviteli kérdésekben _ ide érrve
kül<jnösen az e|jáĺás inditását, a beadvĺínyok
beadását, a szĹinetelést is ) valamint a
pertaktika kialakításĺíhoz, ide nem érťve a

és peren kívĹili kĺjtését.''



22. s Q) Az (1) bekezdésben meghatáľozott
módon töľténő kĺjvetelésről való lemondás
akkoľ lehetséges, ha

a) a vagyonügylet vtrosgazđá|kodási,
szociális,iĺtézménygazdáIkodásikĺlzcélokat
szolgáI,vagy
b) <lnkormányzatitámogatásifeladatokat
szo|gá| (ideértve a szociális, gyermekvédelmi
okokból töľténő kövętelés elengedést is).

49. $ (2) A Polgármester dönt

a) az oĺlkotmźnyzat tulajdonában lévő
egyszemélyes taľsaság a|apitőjanak
hatáskörében,
b) az onkormányzat tulajdonosi
részvételével működő t<ibbszemélyes
társaságoknál a társaság legfőbb szervének
hatźlrozat hozataltlt megelőzően a következő
kérdésekben
ba) az igazgatőság és a feliigyelőbizottság
tagjainak, az iigyvezető, a könywizsgá|ő
megvá|asztása, visszahívása, megbizása,
megbizásźnak visszavonása és dij azása;
bb) a tarsaság vezéľigazgatőjtnak, igyvezeto
igazgatőjanak megbízása, megbizásanak
visszavonása és díjazásanak megáIlapítása, a
v ezérigazgatő, ĺjgyv ezeto igazgató személyét
érintő egyéb kérdésekben.

51. $ (1) Annak a taľsashźnnak a
közgýlésén, ahol az onkormányzat
tźrsasházi kiilĺjn tulajdonnal renďe|kęzik, az
Önkormanyzatot a Polgáľmester és az á|ta|a
meghatalmazott képviseli.

1.$ (2) Az onkormányzat tulajdonában
és insatlaninsó és insatlan vasvon. tarsvi

lévő
és

15. $ A Rendelet 22. s Q) bekezdés helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,&) a vagyonügylet városgazďá|kodási,
intézméĺy gazďáIko dási v agy a Magyaľo rczág
helyi önkoľmányzatairő| szóló 20II. évi
CLX)oilX. törvényben meghatározott
közfelađatokat szol gál, v aEY
b) önkormányzati támogatási feladatokat
szolgá| (ideéľtve a szociális, gyermekvédelmi
okokból töľténő kcjvetelés elengedést is)
vagy
,,C) az c}nkormĺĺnyzati célok és feladatok
eIIźtásátszolgěija.,,

16. s A Rendelet 49. $ (2) bekezdés helyébe
a következő ľendelkezés lép:

,,(2) A Polgáľmesteľ dĺjnt az onkormányzat
tulajdonosi részvételével múkĺjdő
többszemélyes tarsaságoknál a taľsaság
legfobb szeľvének hatáĺozat hozata|át
megelozően a képviselendő tulajdonosi
álláspont tekintetében, valamint az
onkormányzat tulajdonában |évő
egyszemélyes tarsaság a|apítőjának
hatáskĺjrében a következő kéľdésekben:
a) az igazgatóság és a feliigyelőbizottság
tagjainak, az igyvezető, a könywizsgźiő
megvéůasztása, visszahívása, megbízása,
me gbízásának visszavonása és díj azása;
b) a táľsaság vezéngazgatőjźnak, ugyvezetłĺ
igazgatőjának megbízźsa' megbizásának
visszavonása és díjazásanak megáIlapitása, a
v ezérigazgatő, ĺj;gyv ezető ígazgató személyét
érintő egyéb kérdésekben.',

17. $ A Rendelet 51. $ (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,(1) Annak a társasháznak a közgyíĺlésén,
ahol az Önkormányzat táĺsashtľzi kiilĺin
tulajđonnal rendelkęzik, az onkoľmĺínyzatot
a Polgármester vagy az á|ta|a
meghatalm azott személy képvi seli.''

hatálvon kívül helvę zęĺđo.



forgóeszközok, vagyoni értékiĺ jogok,
immateľiális javak a nemzeti vagyon részei'
melyekhez tartoznak különö s en :

a) az onkormányzat kizaľólagos
fulajdonában źt|Iő minden birtokba vehető
dolog és a dolog módjáľa hasznosítható
természeti erők (a továbbiakban a birtokba
vehető dolog és a dolog mőďjára
hasznosítható természeti erők egyiitt: dolog),
b) az a) pont hatźůya a|á nęm tartoző, az
onkorman y zat tu|ajdonában lévő dolo g,

c) az Önkoľmányzat tulajdonában tévő
pénzĹigyi eszktĺzök, továbbá az
onkoľmányzatot megillető taľsasági
részesedés ek, az onkormány zat pér.zv agyona
és követelése,
d) az onkormźnyzatot megillető bármely
vagyoni értékkel rendelkező jogosultság,
amelyet jogszabźiy vagyoni értékii jogként
nevesít,
e) az onkormányzati fenntartású
közgffitemény (muzeális intézméĺy'
|evéItár, közgytĺjteményként mfüĺjdő kép- és

hangaĺchívum, valamint könyvtár) saját
gýjteményében nyilvántartott kulturális
javak körébe tartoző dolog.

1.$ (3) Az onkoľmányzat vagyona I hatályonkívülhelyezendő.
töľzsvagyon vagy iz|eti vagyon.

1.$ (5) A korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonnak azok az elemei, amelyek
k'lzarőIag a velfü való rendelkezésre
vonatkozó jogszabáIy a|apjźn minősülnek

hatályon kívül helye zenđó.

korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonnak, e jellegtik megÍartása
mellett besoľolhatók az uz|eti vagyon kciľébe
is. E szabá|y nem alkalmazható a
korlátozottan foľgalomképes tĺiľzsvagyonnak
azok az elemeire, melyek közvetlentil
önkoľmanyzati feladat-és hatásköľ ellátását
v agy a közhatalom gyakoľlását szol'gáIjź.k.

2.$ (3) A rendeletnek

valóa) az źLt|áthatő szewezettel

Hatályon kíviil helye zenđó.



szeÍződéskĺjtésre'
b) az onkormanyzattal szęrződő félnek a
szeľződéskötést mege|őzó, át|áthatő
szervezetként való minősítéséről szóló
nyiIatkozatźlra,
c) az át|źúhatő szervezet e minőségének
elvesztése ęsetére

vonatkozó szabá|yait
hasznáLatfua kötött
alkalmazni kell.

a közteľiiletek
megá1lapodásľa

(4) A rendeletnek

a) a vagyon versenytárgyalás t|tjź.n való
hasznosításĺíra és a tulajdonjog
versenytiíľgyalás a|apjźn t<jľténő

átnshźnásźra,
b) az źúIáthatő szervezettel való
szeľződéskötésre' a szerző dés időtartamér a,

c) az onkormányzatta| szerzodő félnek a
szęrződéskötést mege|oző, átláthatő
szervezetként való minősítéséről szóló
nyilatkozaténa,
d) az átláthatő szervezet e minőségének
elvesztése esetére,

vonatkozó szabźiyait az onkormanyzat
tulajdonában álló tiręs telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók béľbeadás útj an
történő hasznosítására és az egyéb dolog
bérletekĺe (óľiásplakát, fa|ta szerelt kiľakat,
neontábla, reklámtábl a) alka|mazni kęll.

(5) A rendelet a|apján kell lebonyo|itani az
épület vagy épületľész elidegenítését
a) ha az épület funkciójának
megvá|toztatásáhozvagy
b) ha az épület feLtĄításźhoz,
rekonstrukciőjźthoz történik befektető
felkutatása,

ha a lakások és nem lakás cé|jźtra szo|gtiő
helyiségek kitirítésének ťlĺanszírozását
versenytaľgya|ás tÍjarl felkutatott befektető
fonásainak bevonásával kell megoldani.

(6) Az (5) bekezdés esetén a bérlőkkel és
használókkal a kiiirítésről töľténő

llaoodásľa a lakások és a nem lakás

hatályon kíviil helye zendó

hatályon kívül helye zendő.

hatályon kíviil helye zendő.



céIjáĺa szol'gtiő helyiségek bérletére
vonatkozó szabźiy okat kell alkalmazni.

3. $ (1) Nem teľjed ki a rendelethatéiya
b) az onkotmányzat pénzngyí eszkcjzeiľe és
pénzvagyonaľa kivéve
bb) a halasńhatatlan költségvetési
döntésekęt.

3.$ (2) Képviselő-testiileti ülések ktiz<jtti
időszakban, kĹilönösen nyáľi iilésezési sziinet
idején vagy testtileti ülés elhalasztása esetén
a Képviselő-testiilet á|ta| jóvĺáhagyott
elóírźnyzatok kĺizötti átcsoportosításról,
valamint az általános és céltaľtalék
felhasználásaľól a Polgármester
indítvanyáľa _ rendkívĹili stiľgősség esetében,
egymilliard forintos egyedi érték<hatźrig,
egyéb megkötések nélkül a
Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság
d<jnt azza|, hogy az átcsopoľtosításta ezen
túlmenően a hatályos kciltségvetési rendelet
szab á|y ait kel l alkalmazni.

5. $ A ľendelet személyi hatáIya kiterjed

a) a Képviselő-testülette, az onkormányzat
po1gáľmesteréľe, alpolgármestereire,
Képviselő-testület bizotĺságaira, az
onkormányzat Jegyzojére, Polgáľmesteri
Hivata|źra,
b) az onkoľmanyzat költségvetési szerveire
és intézményeire,
c) az onkormrányzatot, mint tulajdonost
megillető jogok gyakorlásával és
kötelezettségek teljesítésével megbízott és
meghatalmazott gazdaságí tĺĺľsaságra (a
továbbiakban..megbízottgazdaságitársaság),
d) vagyonke zeIési szerzođés létesítése esetén
a vagyonkezelői j og j ogosultj ĺáľa,

e) az onko rmźnyzat könywizsg á|őjára,

I az onkormányzat 100 %-os fulajdonában
lév o gazdasági tĺáĺsaságokra,
g) a rendelet hatźiya a|á tartozó vagyon
esetében az onkorm ányzatta| vagyonügyleti
kapcsolatba kerĺilő vagy ilyen kapcsolatban
lévő természetes és jogi személyekre, jogi
személyiség nélküli szewezetre, ideéľtve
azokat a rendelet hatá|ya alá nem tartoző

melvekre a rendeletben

hatályon kíviil helye zendő.

hatályon kívĹil helye zendő.

hatályon kívül helye zenđő.



meghatáÍozott szabá|yokat is alkalmazni kell
(a továbbiakban: a rendelet alkalmazási
kđre).

8.$ (f) Az onkoľmányzat a I hatályon kívül helyezendő.
v agy ongazdálkodásán ak az Alaptĺirvényben,
valamint a ĺemzetí vagyonľól szóló
tĺirvényben meghatátozoLÍ' rendeltetése
biztosításának céljából kozép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet készít, amit a
Képviselő-testület hagy jővá.

12.$ (3) A rendelet hatźlya aLá tartoző
vagyon és vagyonügylet esetében, ideértve a
rendelet a|ka|mazási köľét is, a vagyonügylet
előkészítése során a másik fellel közölni kell
és a megállapodásban rogzítení kell, hogy a
rendeletet az onkormányzattal jogi
kapcsolatba kerülő vagy ilyen kapcsolatban
lévő teľmészetes és jogi személyekľe, jogi
személyiség nélküli szęrv ęzette is alkalmazni
kell.

15.$ (2) Az onkoľmĺĺnyzat vagyona
tekintetében a tulajdonosi jog gyakorló a
Képviselő-testület, amely a tulajdonost
megillető jogok és kötelezettségek
összességének gyakorlásĺíra j ogosult.

23.$ (5) A kĺlvetelés bejelentésének
mellőzése a felszámolási eljaľásban a
követelésről történő lemondásnak minősül.

24. $ (1) Az onkoľmtnyzattulajdonában álló
nemzęti vagyon külön része a törzsvagyon,
amely közvetlenül a kĺjtelező önkoľmányzati
feladatkör eIIátźsźĺ vagy hatáskĺir gyakoľlását
szolgáLja, és amelyet

a) a nemzeti vagyonľól szóló törvény
kizźtrőlragos <inkoľmányzati tulaj donban álló
vagyonnak minősít,
b) tĺirvény vagy az onkormányzat renđęIete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségú nemzeti vagyonnak minősít (az
a) és b) pont a továbbiakban együtt:
forgalomképtelen ttirzsvagyon),
c) törvény vagy a helyi önkormányzat

hatályon kívĹil helye zeĺdő'

hatályon kívül helyezenđo.

hatályon kívül helye zeĺdo.

hatálvon kíviil helve zendő.

rendelete korlátozottan



vagyonelemként állapít meg.

24.5 Q) A törzsvagyonľa az onkoľmányzat
vagyonara vonatkozó szabályokat a
törzsvagyonľa vonatkozó sajátos előírások
betartásźxal kell a|ka|mazĺĺ. Nem lehet
alkalmazni az onkoľmányzat vagyonźra
vonatkozó szabá|yt a torzsvagyonta, ha az a
törzsvagyon ľendeltetésével vagy a
törzsvagyonĺa vonatkozó szabá||ya|
ellentétes tulajdonosvźitozást, hasznosítást,
vagyonkezelést, haszonélvezeti jogot vagy
megterhelést eredményezne. Ha a
törzsvagyonra jogszabá|y az onkormányzat
más vagyonáĺa vonatkozó jogszabályban
foglaltaktól eltérő ľendelkezést tar1a|maz a
tĺlrzsvagyonľa vonatkozó jogszabźiyi
ľendelkezést ke l l a|ka|mazĺi.

25. $ (1) Az onkormányzat kiziírólagos
tulajdonát képező nemzeti vagyonba
tartoznak;
a) a helyi közutak és műtargyaik,
b) a helyi onkoľmanyzat tulajďonában á|Iő
teľek, paľkok,
c) tulajdonában á||ő - külön tĺirvény
rendelkezése alapján részére źúađott - vizek,
kozcé|ű vizi |étesítménvek. ide nem érľĺĺę a
vízi közműveket.

(2) Az onkormányzat kizaľólagos
fulajdonában á|Iő nemzeti vagyon
törvényben meghatźrozott kivétellel _ nem
idegeníthető el, vagyonkezelői jog,
jogszabá|yon alapuló, tovétbbá az ingat|anra
kĺjzérdekből külön jogszabályban
feljogosított szervek javára alapított
hasznźiati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi
önkoľmányzat javźna a|apított vezetékjog
kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul
nem adható, azon osztott tulajdon nem
létesíthető. Ezen tilalom az onkoľmányzat
kjzźttőIagos tulajđonában á1ló nemzeti
vagyonba tartoző javak teljes teľjedelme
tekintetében fennáll.

26. $ (1) Az onkoľmźnyzattulajdonábarláIIő
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
ielentősésű nemzęti va minősül a

hatályon kívül helyezendő a ,,Nem lehet
a|ka|maznĺ az onkormĺĺnyzat vagyonźra
vonatkozó szabźiý a totzsvagyoĺra, ha az a
törzsvagyon rendeltetésével vagy a

tĺlrzsvagyonra vonatkozó szabźiLya|
ellentétes fulajdonosvá|tozást, hasznosítást,
vagyonkezelést, haszonélvezeti jogot vagy
megteľhelést eredmény ezÍLe.,, szövegrész.

hatályon kívtil helye zendő

hatálvon kívtil helve zenđő.



nemzeti vagyonÍól szóló törvényben
meghatáĺozott, valamint más tĺiľvényben
vagy aZ onkormányzat rendeIetében ekként
meghatározoti a helyi önkormányzat
fulaj donában álló vagyonelem.

(2) 
^ 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségrĺ nemzeti vagyon a nemzeti
vagyonról sző|ő törvény erejénél fogva
elidegenítési és - vagyonkeze|oi jog,
jogszabályon alapuló ' továbbá az ingat|anra
kĺjzérdekből külĺin jogszabályban
feljogosított szervek javára alapított
haszná|atí jog, vezetékjog, vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi
önkoľmányzat javára alapított vezetékjog
kivételével - terhelési tilalom alatt áII,
biztosítékul nem adható, azon osztott
tulaj don nem létesíthető.

(3) Az onkoľmányzat rendeletében
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzęti vagyonként
meghatźlrozott vagyonelem az ezt kimondó
rendelet erejénél fogva
elidegenítési és - vagyonkeze|ői jog,
jogszabźiyon alapuló, továbbá az iĺgatlarca
közéľdekből külön jogszabá,|yban

feljogosított szervek javára a|apított
hasznáIatí jog, vezetékjog, vagy vgyaÍIezeÍI
okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi
ĺinkormányzat javźra a|apitott vezetékjog
kivételével - terhelési tilalom alatt á|1',

biztosítékul nem adható, azon osztott
tulaj don nem létesíthető.

(4) A (2) -(3) bekęzdés szerinti elidegenítési
tilalom nem vonatkozik arÍa az esetre, ha
törvény az onkorm tnyzat fe|adatźú más helyi
onkotmtnyzat feladataként vagy állami
feladatként á|Iapitja meg. A feladat e||ttásźt
kĺjzvetlenül szolgáló és ahhoz szfüséges
onkorman y zati vagy olnnak a feladatot túv ev o
tészére történő tulajdonba ađása
nyilvántaĺtási értéken való átvezetéssel,
ingyenesen tĺirténik. Ez arcndelkezés affa az
esetre is vonatkozik,ha az onkoľmányzat a
kozfeladat részét képező feladatot ad át, és
ennek a feladatnak az e|Iźtásźt közvetlenül
szoleáló és ahhoz sztikséges



tulaj donj o ga kerĹil ingyenesen átruházásra.

27. s (1) Az onkoľményzat korlźńozottarl
forgalomképes tcirzsvagyonát képezi

a) az onkormányzat tulajdonában á|Iő
kĺjzmú,
b) az onkormanyzat tulajdonźhan á||ő, az
onkormányzat Képviselő-testĹilete és
szeľvei, továbbá az onkormányzat źĺJrtal

fenntaľtott, kĺizfeladatot ellátó intézmény,
k<iltségvetési szerv elhelyezését, valamint
azok feladatźnak e||átásćtt szolgźiő épület,
épületrész,
c) u Önkormanyzat többségi tulajdonában
áI|ő, kĺizszolgáltatási tevékenységet vagy
paľkolási szolgá|tatást ellátó gazdasági
tarsaságban fennálló, az onkormĺínyzat
tulajdonában lévő tarsasági részesedés

(2) 
^ 

nemzęti vagyonľól szóló törvényben
meghatźrozott - korlát ozofran forgalomképes
törzsvagyoni - minősítés addig áll fenn, amíg
az adott vagyontaľgy kĺjzvetlenül
<ĺnkormányzati feladat és hatáskör ellźtását
v agy a közhatalom gyakorlását szo|gá|ja.

(3) Az Önkormányzat kizarólagos
tulajdonában á||ő dolognak nem minősülő és
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonba ĺem tartoző
vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog
gyakorlását jogszabá|y fe|tételhez kcjti - a
helyi önkoľmányzat vagyona tekintetében
töľzsvagyonként - korlátozotlan
foľgalomképes nemzeti vagyonnak minősül.

28.$ (2) Az onkormanyzat többségi
fulajdonában á||ő, kozszo|gáItatási
tevékenységet vagy parkolási szo|gáItatást
e|Iátő gazdaságí tiáľsaságban fennálló, az
onkormanyzat iiajdonában lévő tarsasági
ľészesedés vagy annak egy része az źůLaĺrĺon,
másik helyi önkormanyzaton vagy
ĺinkoľmlínyzati taľsuláson kívül az á||am,
helyi cinkormĺĺnyzat vagy onkormányzati
tĺĺrsulás egyutt vagy ktilĺin-külön 100%-os
tulajdonában ál1ó gazdasági tĺíľsaság részéte
nem pérube|i vagyoni hozzź$aru|ásként
rendelkezésre bocsátható' vagY - ezen

hatálvon kívĹil helve zęndó

hatálvon kíviil helve zenđő.



taľsaság részére - más jogcímen t<jrténő

átnńazás útj an el ide geníthető.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint
korlátozottan forgalomképes az azon
gazdasági taľsaságban fennálló ľészesedés,
amely a (2) bekezdés alapjźtn taĺsasági
részesedés tulaj donj o g át megszer eńe.

30. $ (1) Az onkormanyzat vagyonának
hasznosításara vonatkozó szeĺzodés csak
természetes személlyel vagy át|áthatő
szerv ezettel kĺjthető.

(f) A vagyon hasznosítására iranyuló
szęrződés hatáľozat|an vagy legfeljebb 15

éves hatáľozott időre kĺjthető, amely időszak
egy alkalommal, legfeljebb 5 éwel
meghosszabbítható abban az esetben, ha a
hasznosításra jogosult valamennyi
ktjtelezetts égét szerzódésszerűen, késedelem
nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti
kor|átozás nem vonatkozik az állammal.
k<iltségvetési szerwel, másik
önkormĺínyzaÍtal vagy önkormányzati
taľsulással kötött szerző désr e.

(3) A vagyon hasznosítására vonatkozó
szerződés kiztrőLag olyan teľmészetes
személlyel vagy át|áthatő szewezette|
kĺjthető, amely az átengedett nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződésben
vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben
előíľt beszámolási, nyilvántartási,
adatszolgźitatási kötelezetts é geket telj e síti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a
szeľződési előíľásoknak és a fulajđonosi
ľenđelkezéseknek, valamint a meghatározoíí
hasznosítási célnak megfelelően haszná|ja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álIő harmadik félként
|<lzźrő|ag teľmészetes személyek vagy
átláthatő szerv ezetek ve s znek ré szt.

(4) Az onkoľmányzat vagyonának
hasznosításara vonatkozó szerződést a
hasznosításba adó kárta|anitás nélkül és
azoma|í hatállval felmo ia.haav

hatályon kívül helye zęndő.



hatályon kívĺil helye zendő.

hasznosításában részt vevő bármely - a
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett
módon jogviszonyban ál1ó harmadik fél -
szeÍvezet a hasznosításľa vonatkozó
szerzoďés megkĺĺtését követően beállott
köľĹilmény folýan mźr nem minősül
átIáthatő szew ezetnek.

(5) Az át|áthatő szervezet fulajdonosi
szerkezeténęk - az át|áthatő szervezetként
töľténő minősítéshez szfüséges - feltételeitől
eltérő váItozást az onkoľmányzat
vagyonának hasznosításźra a hasznosítóval
közvetlenül megkötött szerződésben a
hasznosításba ađót megillető, ľendkívüli
felmondási okként rögzíteni kell.

(6) Az źtláthatő szervezet tulajdonosi
szerkezetének - az át|áthatő szervezetként
t<jrténő minősítéshez sztikséges - feltételeitől
eltérő vźt\tozást a hasznosításba adóval
közvetlen jogviszonyban á||ő személý
megillető rendkívtili felmondási okként
rcgzíteni kell az onkormanyzat vagyonźnak
hasznosításban _ a hasznosítóval közvetlen
vagy kozvetett módon jogviszonyban ál1ó
harmadik felként ľésztvevőkkel kötött
szerződésekben.

32. $ (1) Törvényben meghatátozott
érték.határ feletti önkoľmányzati vagyont
hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz -
csak verseny eztetés tltján, az cisszességében
legelőnyösebb aján|atot tevő részére, a
szolgźitatás és ellenszolgáltatás
értékar źnyo s s ág ával lehet.

(2) MeI|i|zhető a versenyeztetés abban az
esetben, ha a hasznosítás
a) á|Ianháztaľtási kĺirbe tartoző szervezet,
b) jogszabályban előíľt áIlaĺni vagy
önkormányzati feladatot ellátó gazdá|kođő
szervezeLvagy
c) az Önkormányzat tulajdonában á|Iő
lakások tekintetében a vagyonkezelő
szetvezefrel foglalkoztatásra irĺányuló

j ogviszonyban álló személyek
javáratöľténik.

A veľsenvtáĺsvalás ián való



hasznosítást előíró rendelkezést nęm kell
a|kalmazni' amennyiben teľmészetes személy
vagy |}}Yo-ban magántulajdonban á||ő
gazđá|kodő szęrvęzet az onkormanyzat
vagyonának a haszná|őja, és a haszná|atábarl
źil'ő ĺemzeti vagyont hasznosítja.

33. $ (1) Az onkormányzat vagyonźra
haszonélvę zeti j o got alapítő szęr ző dés

a) önkormán y zati tźlr su|ás s al,
b) az onkotmányzat költségvetési szervével
v agy az onkormany zati intézményével,
c) kĺiztestiilettel,
d) az áI|am, az onkormányzat, az a)-b)
alpontban meghatćrozott személyek együtt
vagy kültin-külon 100%-os tulajdonában á1ló
gazdźiko dő szerv ezettel,
e) a d) alpont szerinti gazdá|kodő szervezet
100%-os tulajdonában á||ő gazdźůkodő
szervezettel
köthető és a haszonélvezeti jog kízźrőIag
általuk gyakoľolható.

(2) 
^ 

haszonélvezeti jogot alapítő szeruődés
veľsenyeztetés nélkül kĺjthető.

(3) A haszonélvezeti jogot aLapitő szerzodés
a nemzeti vagyonľól szóló törvény erejénél
fogva megszűnik, ha a haszoné|vező
tulajdonosi szerkezete úgy vá|tozik ffi€g,
hogy

a.) a haszoné|vezo gazdźikoďő
szervezetben mar nem biztosított az á||an, az
onkormán y zat, az önkoľmány zatí tár su|ás, az
onkormányzat költségvetési szervének vagy
ĺĺnkormányzati intézményének egyiitt vagy
külön-külĺjn a lD}Yo-os tulajdona,
b.) vagy az a.) pontban felsoroltak
tulajdonában lévő gazdá|koďő szervezet
100%-os fulajdonában áILő gazdáIkodő
szewezet tulajdonosi szerkezetébęn olyan
váItozás következik be, hogy az a.) pontban
felsoroltaknak gazđźllkodő szervezetben a
100%-os tulajdona maľ nem biztosított.

35. $ (1) A Képviselő-tęstülęt az
onkormanyzat tu|ajďonában lévő vagyonĺa a

hatályon kívĹil helye zenđő.

nemzeti v l szóló törvé

hatályon kívĹil helye zeĺdo.



hatályon kívül helye zendő.

rendelkezései szęľint az ĺinkormányzati
kozfelaďat átadásźlhoz kapcsolódva
vagyonkezelői j ogot létesíthet.

(2) 
^ 

vagyonkezelői jog átađása nem éľinti
az önkormźnyzati közfeladatok ellátásanak
kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átađása
az önkorm źnyzatí felađatellátás feltételeinek
hatékony biztosítása' a vagyon állagaĺlak és
értékének megőľzése, védelme, továbbá
értékének növelése érdekében töľténhet.

(3) Vagyonkezelői jog az onkormányzat
lakóéptiletére és vegyes ľendeltetésű
épületére, tátsashźnban lévő önkormányzati
lakásara és nem lakás cé|jára szolgá|ő
helyiségére kĺzárőIag az onkormányzat
100%-os tulajdonában á||ő gazdá|kodő
szewezettel, vagy annak 100%-os
tulajdonában á||ő gazdáIkodő szervezettel
létesíthető, és kiztrőIag általuk gyakorolható.

(4) Az onkoľmányzat tulajdonában lévő
védett természeti terĹiletek és étékek, az
erdők, védeľdők, a műemlékingatlanok,
védetté nyilvanított kulturális jav ak, valamint
töľténeti (régészeti) emlékek tekintetében az
illetékes miniszter, a védművek és védelmi
létesítmények ęsetében az illetékes szerv
hozzájaru|ása szfüséges a vagyonkezelői jog
létesítéséhez.

36. $ (1) A vagyonkezelői jog
vagyonkezelési szerződéssel jön létre. Az
onkormanyzat vagyonáta a következőkkel
köthető vagyonkezelési szerződés

a) önkormányzati tĺĺľsulás sal,
b) az onkoľmanyzat költségvetési szervével
v agy az onkormlĺn y zati intézményével,
c) köztesttilettel,
d) az áI|am, az onkormányzat, az a)-b)
alpontban meghatźrozott személyek egyiitt
vagy külĺin-kül<jn 100%-os tulajdonában álló
gazďá|ko đő szerv ezettel,
e) a d) alpont szerinti gazdáIkodő szervezet
100%-os tulajdonában áI|ő gazdá|kodő
szervezettel
f) a lelkiismereti és vallásszabadság jogríĺól,
valamint az esvházak. vallásfelekezetek és



vallási k<iz<isségek jo gáIlásaről szóló törvény
szeľinti egyházzaI, belső egyhźni jogi
személlyel és egyházi intézménnyel a
tevékenysége ellátásához szfüséges nemzeti
vagyon tekintetében.

(2) 
^ 

vagyonkezelői |og |<lzźłrő|ag az (t)
bekezdésben megj elöltek által gyakorolható.

(3) A vagyonkezelési szerződés
veľsenyeztetés nélkül k<jthető.

(4) A vagyonkezelési szerzőđés a
vagyonkezelő tulajdonosi szerkezetének
megvźitozása miatt a haszonélvezeti jog ezen
okból töľténő megszúnését előíľó szabályok
szerint szúnik meg.

48. $ (l) Az onkoľmányzat saját
felelős sé gére vállalko zhat. Az onkoľmányzat
vállalkozási tevékenysége a kötelező
feladatainak e||źúását nem veszélyeztetheti.
Az onkormányzat csak olyan gazdálkodó
szervezetben vehet részt tagként, amelyben
felelőssége nęm haladja meg vagyoni
ho zzáj źrulás anak mértékét.

(2) Az onkormĺányzat nem a|apit olyan
gazdastryi tĺírsaságot, és öľ<iklés vagy tĺirvény
ręndelkezése alapjan, valamint a kcivetelés
fejében szerzett ľészesedés kivételével nem
szetez részesedést olyan gazdaságí
taľsaságban, amely vagy amelynek valamely
- nem teľmészetes személy - tagsa nem
źltláthatő.Nemátláthatőszervezetbenĺ jröklés
címén, törvényi rendelkęzés alapjan vagy
kĺjvetelés fejében szerzett ľészeseđés esetén a
Polgáľmester köteles haladéktalanul
intézkedni részesedése messziintetése
érdekében.

(3) Amennyiben az onkormányzat áIta|
a|apított vagy részesedésével mfüödő
gazdaságí társaság, vagy annak valamely
tagsa az alapítást vagy részesedésszerzést
követően válik nem átIźúhatőv| a
Polgármester kezđeményezi a tĺársasági
szerzodés felülvizsgálatát és a gazdasági
tarsaság tulajdonosi szerkezetéĺek a nemzeti

l szóló át|źńhatő szervezette

hatályon kívĹil helye zendő.



vonatkozó előírásainak mesfelelő
áta|akltźrsźLt.

(4) Gazđasági taľsaságban fennálló
önkoľmányzati fulajdonban lévő tĺĺrsasági
részesedés nem lehet vagyonkezelés taľgya.
A taľsasági részesedés tulajdonosi
joggyakorlója nevében és helyett más
személy megbízáson alapuló
meghatalmazással jarhat el a tulajdonosi
jogok egészének vagy meghatźrozott
ľészének gyakorlása során. Meghatalmazás
klzárőIag olyan személy részére adható,
akivel vagyonkezelési szetzódést is lehet
kötni.

50.$ (3) A Városgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság állásfoglalását kell kérni taľsashazi
dĺjntés bírósági felülvizsgálatźnak
kezdeményezéséróI, ha a (2) bekezdésben
meghatźrozott esetekben az onkormányzat
képviselőjének szavazata ellenében hoztak
tfusashźni döntést.

(4) Ha a tźrsasházban az onkoľmányzat
kĺizos tulajdoni hányada atíz százalékot nem
haladja meg az (1)-(2) bekezdésben
meghataľozott esętekben, továbbá az (I)-(2)
bekezdésben nem említett, tźrsashźgat érintő
ügyekben a tulajdonosi joggyakoľló a
Polgármester.

hatályon kíviil helye zeĺdő.
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Ugyiratszám : BPB/004/00 21 6-1 |2o1 3
Ügyintéző: dr. Kiss Marietta
Telefon: 328-5864
E-mail: kiss.marietta@bfkh.hu

Dr. Kocsis Máté .

Po|gármester

Budapest Főváros V|ll' KeriiIet
Józsefváľosi on korm ányzat

Budapest

Tárgy: Kĺsérolevé|

Me|lék|et: 1

Hiv. szám: -

Me||éke|ten megkÜĺdöm a Budapest Flváros V|ĺ|' Kerü|et Jizsefvárosi Önkormánvzat Képviselo.
testiiletéhez intézett törvényességi fel hívásom egy pé|dányát.

Kérem szĺves kozreműkÖdését a fe|hívásnak a testü|ethez torténo e|juttatásában, továbbá, hogy az
abban fog|a|takat a testü|et a kézhezvéte|tó| számĺtott

60 napon belül

napirendjére tiizze és tárgya|ja meg.

Magyarország helyi önkoľmányzatairól szóĺó 2011 . évi CLXXX|X. torvény (továbbiakban: Motv') 134. s (1)
bekezdése a|apján várom a dÖntésrl| _ annak meghozatalátó| számított, a kormányhivatalhoz 10 napon
belĺ.i| megérkezö - szíves tájékoztatását.

Ezúton szeretném Po|gármester Urat tájékoztatni arrl|, hogy a munkájuk során je|entkezó prob|émák
mego|dásához * az Mötv. 132. $ (1) bekezdés k) pontjában kapott íe|hata|mazás alapján _ a
kormányhĺvata| munkatársai készséggel állnak rendeĺkezésére'

Budapest, za.r.,,,đ- 2,{,'
Tisztelettel:

Dr. Pestilmre
Kormánymegbízott

.|ĺ'n6 ĺ:juĺĺĺlĺicĺý' Vĺił:;ĺ r'l. {i2-6lĺ, * 1ĺ-łô4 6u. Pĺ, 2.34. 'Ttl|ot,'ĺt: +ĺ]íi (l) 2i:l5.1 
.i|i}ĺ . F-ęly.: +3Ł' (1i 23Ô.1 /0í:}

F-lľiilil; l'ri'lł1o1;í;st{.o)trnÜ'ĺlu . |*|tiľl|np: wwľ"'. kĺĺrriĺn!,l,litratai.łłrĺ
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U gyiratszám : BPB/004/00 21 6.1 l 201 3

Ügyintézo: dr. Kiss Marietta
Telefon: 328-5864
E-mail: kiss.marietta@bfkh.hu

Tárgy: Törvényességi fe|hívás a 66ĺ2012. (X|l.13.)
számú rende|etre
Me||ék|et:.
Hiv. szám; -

B uda pest Főváros V| l|' kerü let Józsefváros i o nkormányzat
Képvise|ő.testü|ete

Ęu.dépest

Tisztelt Képv ise|ő-testü let !

Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|ó 201,|' évi CLXXX|X. töľvény (továbbiakban: Mötv.) í32' s
(3) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörben e|járva cé|vizsgálat keretében megvizsgá|tam Budapest
Főváros Vl||. Kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ó-testületének a Budapost Józsefvárosi
onkormányzat vagyonáró|, a vagyontárgyak fe|etti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012.(X|l.13.)
önkormányzatĺ rende|etét (a továbbiakban: or') és az alábbi

törvényességi fe|hívást

teszem.

1. Az or. 1 . s (1) bekezdése az alábbiak szeľint határozza meg a rendelet tárgyi hatá|yát'
,,Ör' 1' s (1) A rendeletben meghatározott kivéte|ekke| a rende|etet Budapest Józsefváros onkormányzat
(a továbbiakban: Önkormányzat) tu|ajdonában lévö vagyonra, a Vagyonna| va|i rende|kezésre, a
vagyonnaĺ kapcso|atban a tu|ajdonost megi|lető jogok gyakorlására, a VagyonĹ|gy|etekre és az
tnkormányzat javára tortenő tu |ajdon szerzésre ke|l al ka| mazn i.''

Azor.1,s (2) bekezdése pé|dálózó je||egge|, a'kü|ÖnÖsen'' szó haszná|atáva|rogzĺtia ľendelet hatá|ya
a|á tartozó vagyon egyes részeit, annak e||enére, hogy a nemzeti vagyonró| szó|o 2011. évi CXCV|.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. s (2) bekezdése a he|yi önkormányzatok vonatkozásában
meghaÍározza azoka| a vagyonelerneket, amelyek a nemzeti vagyon korébe tartoznak' Ezá|ta|
el|entmondás mutatkozĺk azar,1. $ (2) bekezdése és az Nvt. hivatkozott rendelkezése kozött.
Kifogáso|ható továbbá az is, hogy azor.1.$ (6) bekezdésében a tárgyi hatáĺy meghatározása soľán,
annak részletezéseként, további a|ka|mazási szabá|yt is megje|ö|, amelyre a joga|kotásróĺ szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat-) 15. $-a érte|mében csak a szabá|yozási átmenet során van
sztikség, miután a|apvetően maga a rendelet hatálya hivatott azt megje|ö|ni, hogy meĺy esetekre
vonatkoznak a rende|etben rögzített szabá|yok' tehát további magyarázl rende|kezésre nincs szukség.

Az or. 2. $ és 3' $-a azon esetkÖrÔkrö| rende|kezik _ számos kivéte|i szabá|yt is fe|tüntetve - ameĺyekre
a rendelet hatá|ya nem terjed ki. Az ilt alkalmazott jogtechnikai mego|dás rendkívül bonyo|u|t, nehezen

1os6 l](njźrl)c:it. Vł,lci u. 62-64. _ li}64 B1l. Pĺ. 234 ' . Tcbĺtrll: .ĺ ĺ3(j (1) 23{i. 1 
'/3./ - Fax -ĺ.$0 (1i ź]35.1 /olj

ĺi-ĺrlĺłĺ|: lrtlcíet1rĺ';lĺ@|.rľldl.hu . l-lĺltIa1:: \^^,|ýV\l. |<oil]]í)r|ýlivatĺ'lĺ.ł.ĺi
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kÖvethetővé teszi a rende|et hatá|yának megá||apítását. Mindezek mel|ett ellentmondás is tapasztalhatÖazör.1. $ (2) bekezdés c) pontja és az Ör.3.$ (1)bekezdés b) pontja között' így nem ál|apĺtható meg
egyértelműen, hogy az tr. hatá|ya a pénzrigyi eszközökre, a pénzvagyonra, mĺnt az tnkormányzat
vagyonának részeként megje|ö|t elemekľe, kĺterjed-e Vagy sem'

2.. Az Ör, 1 . s (5) bekezdése az a|ábbijogsértő rende|kezésl tarta|mazza:
,,or. 1. s (5) A korlátozottan forgaľomképes törzsvagyonnak azok aze|emei, ame|yek kizáľólag a velükvaló rendelkezésľe vonatkozó jogszabáty a|apján mInősiilnek korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonnak, e je|Iegük megtartása me|lett besoro|hatók az íiz|eti vagyon körébe is. E szabá|y
nem a|kalmazható a kor|átozottan forga|omképes törzsvagyonnak azok az elemeire, me|yek közvetlenü|
önkormányzati fe|adat- és hatáskor e||átását Vagy a közhata|om gyakorÍását szo|gá|ják'''

A Nvt. 5. $ (í ) bekezdése leszĺlgezi, hogy ,,a helyi i)nkormányzat Vagyona t,örzsvagyon vagy üzteti vagyonlehet'" A Íörzsvagyon két etemre bontható, forgalomképte|en és kor|átozottan forga|omképes
tĺĺrzsvagyonra.
Az Nvt. 5. $ (2) bgkezdése érte|mében a kor|átozottan forga|omképes törzsvagyon is két e|emre bontható:
egyrészt azokra a vagyone|emekre, amelyek k<jzvet|enü| a köte|ező önkormányzati fe|adatkÖr e|látásátvagy hatáskör gyakor|ását szo|gálják, és ame|yet törvény kor|átozottan forga|omképessé nyi|vánĺt,
másrészt azokra a vagyone|emekre, ame|yek szintén kozvetlenü| a koteĺezl önkormányzati fe|adatkÖr
e||átását vagy hatáskor gyakor|ását szo|gá|ják, de torvényĺ minősĺtés hiányában az önkormányzat
rendelete nyiĺván ítja kor|átozottan forga|om képessé azokat.

Az Nvt. 5. s (5) bekezdés a).c) pontjában fe|soro|t vagyone|ernek (tehát a torvény általi minősÍtés)
esetében a korlátozottan foľga|omképes törzsvagyonĺ minosĺtés addig fenná||, amíg az adott Vagyontárgy
közvettenü| onkormányzati feladat és hatáskĺir e||átását Vagy a kozhatalom gyakorlását szo|gá|ja. Ezeken
kÍvÜ| az önkormányzat rende|ete nyilváníthat vagyoneĺeńeket korlátozottan forga|omképessĺĺ. Tehátminden vagyone|emnek egyidejíiteg csak egy Vagyoni minősítése |ehet, nĺncs mód aľra' hogy
bizonyos vagyonelemeket _ a kor|átozottan forga|omképes torzsvagyoni minőségük megtartása mel|ett _
az önkormányzaÍ. az üzľeti vagyonba is besorolja' A rende|kezés sérti az Nvt. s. s ĺĺl és (2)
bekezdésében fog|a|takat' Amennyiben egy vagyone|em koľ|átozottan forga|omképes törzsvagyonĺ
jeÍÍegét e|veszti' a torvényben meghatározott fe|téte|ek teljesü|ése esetén átsorolhało az ijz|e|ivagyonba,
ame|y á|taĺ forga|omképessé vá|ik.

F-entiekkel osszefüggésben jogsédŐek az Ör. a|ábbi rende|kezései is.
,,ör' 24, S (2) Az onkoľmányzat kor|átozottan foľga|omképes torzsvagyona az is, ame|y a ve|e való
ľende|kezés re vonatkozó jogszabá|y a tapján mi nősĺl I törzsva gyon na k.''

,,tr. 28. $ (1) Korlátozottan forgalomképes torzsvagyon onkormányzati hĺtelfe|vétel és kotvénykibocsátás
esetén annak fedezetéü| nem szo|gálhat, és kizáriĺag az á||am, másik heĺyi önkoľmányzat vagy
önkormányzati társuĺás részére idegenĺtheto e|. Ez nem vonatkozik afra avagyonra' amely kizárólag a
ve|e való rende|kezés|jog gyakorlásának fe|tételhez kö,tésére tekintette| minősü| törzsvagyonnak',,

Az Nvt' 5. s (5) bekezdésében kor|átozottan forgalomképes törzsvagyonként megá|ľapított vagyone|emek
fe|etti rende|kezésijogosu|tsägot az Nvt. 5. s (7) bekezdése kor|átozza' Az önkormányzat rende|etében
ezen fe|Ü| kor|átozottan forgalomképessé nyi|váníthat bizonyos vagyone|emeket, mĺve|azonban a törvény5.s (7) bekezdése autornatikusan nem vonatkozik ezen Vagyonelemekre, a rendeletében azt is meg ke|l
határoznia, mi|yen módon kor|átozza a vetük való rendelkeżésĺ jogot. A rende|kezésijog korlátozásának
megál|apítása tehát abbó| kovetkezik, hogy van oĺyan törzsvagýoní e|em, amelyet az onkormányzat
rendelete korlátozottan forga|omképessé nyilvánĺt, és nem a vele való rende|kezési jog minósíti
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törzsvagyonná az egyes vagyonrészeket' Az Ör. fent idézett ľende|kezései sértik az Nvt. 5. s (2)
bekezdésének c) pontját.

3. Az Ör. 3. s (2) bekezdése az a|ábbi rende|kezést.tar|a|mazza:
,,Ör. 3. $ (2) Képvisető-testü|eti ü|ések közÖttĺ időszakban, kÜlönosen nyári ti|ésezési szi.lnet ictején vagy
testtjIeti Ü|és eIhaĺasztása esetén a Képvise|ő-testület á|taI jiváhagyott e|őirányzatok kozÖtti
átcsoportosításró|, valamint az á|talános és cé|tarta|ék feĺhasznä|ásáró| - a Po|gáľmester indítványára -ľendkĺvÜ|ĺ sÜľgŐsség esetében, egymi|liárd forintos egyedi értékhatárĺg, egyéb megkotések nélküt a
Városgazdá|kodási és PénzÜgyi Bizottság dont azza|, hogy az átcsoportosításra ezen tú|menően a
hatályos ko|tségvetési rende|et szabá|yait kel| a|ka|mazni.''

A rendelkezés jogsérto, meń'az|Ý|ötv.42. $ 16. pontjába és az á||amháztartásró| szó|ó 2011. évi cXcV.
törvény 34. s (1)-(3) bekezdésének rende|kezésébe Ütk<izik az a|ábbiak miatt.

Az Mötv 42. s 16. pontja érte|mében a képvise|ő.testĹi|et hatáskörébő| nem ľuházh ató átaz a döntés,
amit tiirvény a képvise!ő.testti|et át nem ľuházható hatáskörébe uta|.

Az egyes e|lĺrányzatok átcsoportosltásárTl az Mofu. nem tartalmaz rende|kezést, azonban az Áht. és a
végrehajtására kiadott kormányrende|et rész|etes, kÖteĺező eloírásokat tartalmaz a he|yi tint<ormányzatok
ko|tségvetésének végrehajtására. Az Áht 34. s (1) bekezdése az a|ábbiak szeľint rendelkezik:

,,Aht. 34, s (1) A hetyi önkormányzat koltségvetési rendetetében megjelenő bevéteĺek és kiadások
módosĺtásárll, a kiadási etőirányzatok kÖzötti átcsoportosĺtásrd a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivétellet a képviseĺo-testi)tet dönt.

(2) A helyi onkormányzat koltségvetési rendetete a potgármester számára
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mldosĺtását és a kiadási
átcsoportosĺtást.

(3) A helyiÖnkormányzati köItségvetésiszerv bevételi és kiadásiellirányzatai a Kormány rendeĺetében
meghatározott esetben a hetyi i5nkormányzati köttségvetési szery saját hatáskorében módosíthatoak, a
Riadási eloiranyzatok egymás kÖzott átcsopoľtosĺthatlak',,

Ennek értelmében az egyes e|őirányzatok kozötti átcsoportosítás joga a képvise|ő-testü|etet il|eti meg. Az
önkormányzat kö|tségvetési rende|ete fe|hata|mazhatja a po|gármestert egyes átcsoportosĺtások
elvógzésére, azonban a hatáskör bizottságra nem ruházható át.

4' Az ör, 1 6' $ a) pontja az a|ábbiak szerint rende|kezik:

'' 
1 6. s A Képvise|ő-testillet a tu|ajdonosĺ jog gyakorló

a) a 100 mil|ió Ft fe|etti értékű Vagyon
aa) tu|ajdonjogának és értékhatáńi| függetÍenu| az onkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyon
tuIajdonjogának átruházásávaĺ,
ab) hasznosításáva|
kapcso|atos đtntésre,',

Az Ör. 16. $ a) pont aa) a|pontjának megszövegezése - á|ta|ánosíto megfoga|mazása miatt - torvénysérto.
Az önkormányzatĺ törzsvagyonnak ugyanis vannak o|yan e|emei, ame|yek foľga|omképte|enek, s ame|yek- az Nvt' 6. $ (1) bekezdésben fog|alt kivéteľektol e|tekíntve . nem idegenÍthetök eĺ, így ezen
vagyone|emek átruházásáró| a képvise|Ő{estü|et nem dönthet. A rende|kezés a ňatályos jogszabá|yoknak
megfe|e|oen pontosítandó.

Iehetővé teheti a helyi
eIőirányzatok közrtti
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5. Az tr. 26. pontja a vagyonkeze|őijog |étesítéséről rende|kezik, azonban a szahá|yozás hiányos. Az Or.
37. s (1) bekezdése az Mötv' 10s. s (4) bekezdésében kapott fe|hata|mazó rendelkezést idézi, (2)
bekezdése pedíg hangsúIyozza, hogy ,,a vagyonkeze|oi jog létesítósének cé|ja, tartalma vagy a
vagyone|em sajátossága szÜkségessé teszi, az (1) bekezdésben Íog|altakat vagyone|emenként kel|
rende|etben meghatároznĺ.''
Az Motv. 109. s (4) bekezdése érte|mében ,,a képviseĺl.testület rendeletében határozza meg a
vagyonkezelőijog e|Ienéftékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelőijog gya4oflásának, valamint a
vagyonkezelés ellenorzésé nek részletes szabályait',,
Az Mötv' 143. $ (a) pedig rögzíti, hogy,,felhatalmazást kap a helyiönkormányzat képviseló.testütete, hogy
rendeletben határozza meg:

i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létestthet, továbbá a
vagyonkezelli jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonRezelés ellenőrzésének
szabáÍyait.,,

Az Ör. azonban nem határozza meg azokat a vagyone|emeket, ame|yekre a he|yi önkormányzat
vagyonkeze|őijogot létesíthet, nem je|öIi meg a vagyonkeze|őijog el|enértékét, az ingyenes átengedés, a
Vagyonkezeloijog gyakor|ásának va|amint a vagyonkeze|és e||enorzésének részletes szabá|yait.

Az önkormányzati rendeleti szabá|yozás hiányossága miatt nem értelmezhetok az Ör, 3s. $ a).b)
pontjában e|őÍrt feltéte|ek sem.

,,tr' 38. $ A vagyonkezelési szerződésben rögzĺtenĺ kell
a) a vagyonkeze|ő jogszabályban meghatározott jogosÍfuányait és kÖte|ezettségeit,
b) mindazokat a kikötéseket, ame|yeket a vagyonkeze|ői jog |étesĺtésérő| és a vagyonkezelől iog
e|lenértékérő|' az ingyenes átengedésrőI, a vagyonkezelői jog gyakor|ásáró|, valamint a
vagyon kezeIés el|enőru éséľcĺt az on kormányzat rendetete tańa|maz'''

6. Az Öľ. több rende|kezése is megismét|i az Nvt' rende|kezéseit, ezálÍa| sérti a Jat.3. $-át, amely a
kovetkezoképpen ti|tja az indoko|at|anu| párhuzamos Vagy tŐbbszintiJ szabá|yozást.

',Jat. 3, $ Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási
szintenként ĺehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni' A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy óbbszintĹi. A jogszabályban nem ismételhetl meg az AlaptÖruény vagy
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az AlaptÖruény alapján nem lehet ellentétes.''

A KÚria gyakorlata érte|mében a magasabb szintű jogszabá|y szl szerinti idézése akkor fogadhatÖ e|

onkormányzati rende|etben, ha az a jobb megértést szo|gá|ja és ahhoz új, az tnkormänyzat képvíseĺő-
testü lete á|tal a| kotott szabá|y ozási tarta|om ta rtozi k.
A magasabb szintű jogszabá|y átdo|gozott, hiányos vagy pontat|an idézése esetén' vagy ha az
önkormányzat rende|ete nem ad új tarta|mat a törvény rendelkezéseihez, a párhuzamos jogi szabá|yozás
nem fogadható e|. A Jat. 2. $ (1) bekezdése éńe|mében ugyanis ,,a jogszabáIynak a cĺmzettek számára
egyéftelmíien éfteImezhető szabályozásÍ taľtalommal kell rendelkeznie.,,

Az Ör. vonatkozó szakaszait ĺlsszhangba ke|| hozni az Nvt. szabályaiva| , azza| a megkötésse|, hogy az
Nvt. szó szerinti idézésére akkor kerü|het sor, ha ahhoz az or.-ben rogzített Úi szabá|yozási tartalom is
tartozik. Ennek hiányában a jogszabá|yszeľkesztésro| szÓ|o 6112009. (X|l,14.) |RM rende|et í8. $-a
szerinti hivatkozásoknak megfele|ő szabá|yokat ke|| megá||apítani.
Fentiek alapján torvénysértők az tr. 1. s (2)-(3) bekezdései, 8. s-a, 24. s (1) bekezdése, 25. $-a, 26' S.a,
27.$-a' 28. s (2)-(3) bekezdései,29. s (2) bekezdése, 30' $-a, 32-33. $-a, 35-36. $-a,48' $.a.
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Az Öľ'-reĺ szemben felmerÜ|t kifogások osszegzéseképpen a fentebb hivatkozott jogsértések je|ĺegére' a
szabá|yozási tarta|om hiányosságára tekĺntette| kérem, hogy a T. Képvise|ő-testÜlet fonto|ja meg az or.
egészének isméte|t rijragondolását, átdo|gozását, annak érdekében, hogy az önkormányzati vagyonna|
vaĺl feĺelos gazdá|kodás során a joga|ka|mazást egyérte|mĹl szabá|yozási rendszer segĺtse'

Az M<itv' 134. s (1) bekezdésében biztosĺtott jogköľben e|járva fe|hívom a T. Képvise|o.testÜ|etet, hogy a
jogsértő rendeĺetet

60 napon be|ü|

vizsgálja fe|ü| és a jogsértést szÜntesse meg.

Kérem, hogy az MötV' í34. S (1} bekezdésében fogla|tak figyelembevételével a tett intézkedésről,
vagy egyet nem értéstikről a kormányhivata|t a döntés meghozatatátó| számĺtott . a határidő
fokozott betartására tekintettel . 10 napon be|ĺil a koľmányhivatalhoz megéľkező külön levétben is
tájékoztatni szíveskedjenek.

A fentĺeken túl szeretném felhívní a T. Képvise|o-testület szíves figye|mét az alábbĺakra
.Az tr. 1.s (2) bekezdésének e) pontja az tnkormányzati fenntartásÚ ktzgyűjteményt az önkormányzat
vagyonába soro|ja, nem rende|kezĺk azonban arróĺ, hogy aä az Nvt' 5. $ bekezdés b)-c) pontja a|apján
törzsvagyonba tartozónak minősĺti-e, bár annak je|lege ezt megkívánná, s ame|yre tekintette| cé|szerűnek
tartom e vagyone|em vonatkozásában a törzsvagyoni korbe soro|ás indoko|tságának ismételt vizsgá|atát.

- Az or. 15. s (1)-(2) bokezdése az a|ábbi rende|kezésI|arta|mazza:
,,tr. 15. $ (1) Az Önkormányzatot - törvényben meghatározott e|térésekkel - megi||etik mindazok a jogok és
terhe|ik mindazok a ktte|ezettségek, ame|yek a tulajdonost megi||etik, terhe|ik. A tu|ajdonost megi||etó jogok
gyakorlásáró| a Képviselő-testÜlet rende|kezĺk' A tu|ajdonost megi||etr jogokka| va|l rende|kezés a|att a
Képvĺse|o.testti|et azon döntését kel| értenĺ, am e|yek meg határozzák
a) az tnkormányzatot, mint tu|ajdonost megi||ető jog gyakor|ására jogosu|takat és a gyakor|ásra átruházott
jogosítványokat,
b) a tu|ajdonosijogok gyakor|ásának a fe|tételeit.
(2) Az onkormányzat Vagyona tekintetében a tulajdonosi joggyakor|ó a Képvise|o-testü|et, ame|y a

tulajdonost megil|etö jogok és kote|ezettségek osszességének gyakor|ására jogosu|t.''

Az or. 15. s (2) bekezdése nem ad új tarta|mat az (1) bekezdésben megfoga|mazottakhoz képest, ezért a
rende|kezés szükségte|en.

. Az or . 24. s (3) be kezdése az alábbi rende I kezés t tarta|m azza..
,,Ör. 24. s (3) A torzsvagyonra az Önkormányzat vagyonára vonatkozó szabályokat a törzsvagyonra
vonatkozó sajátos e|Őĺrások betartásáva| ke|| a|ka|maznĺ. Nem |ehet alka|mazni az Önkormányzat
vagyonára vonatkozó szabálý a törzsvagyonra, ha az a törzsvagyon rende|tetéséve| Vagy a torzsvagyonra
Vonatkozó szabálĺya| el|entétes tu|ajdonosváĺtozást, hasznosítást, vagyonkeze|ést, haszoné|vezeti jogot
vagy megterhe|ést eredményezne' Ha a torzsvagyonra jogszabá|y az Önkormányzat más vagyonára
vonatkozó jogszabá|yban fog|a|takti| eltérő rende|kezést tartalmaz a torzsvagyonra vonatkozó jogszabáĺyi
rendelkezést ke|| a|ka|mazni,',
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Ál|áspontom szerint a rendelkezés megfoga|mazásának bonyo|u|tsága miatt nagyon nehezen érthetŐ'
Javas|om ezen rendelkezés átgondo|ását a megfe|e|ő joga|kalmazás érdekében. A Jat. 2. s (1) bekezdése
érte|mében ,,a jogszabáIynak a cÍmzettek számára egyértelmÚen éĺtelmezhető szabályozási tartalommal
kell rendelkeznie-"

- Az Ör. 29. $ (1) bekezdése és az 50, $ (3) bekezdése a képvĺselo-testtitet i||etve a bizottság
,,ällásfoglalásáróľ, rende|kezĺk. A dontéshozata|ra jogosuItak részérö| bármi|yen szándék, i||etve

vélemény kínyilvánĺtására csat konkrét di5ntés keretében van mód, így á|láspontom szerint a norma
szövegében is figyelemme| ke|| |enni az egyérte|mű foga|omhasználatra'

. Az Ör. 31. s (4) bekezdése aza|ábbi rendeĺkezést tarÍa|mazza:
,,tr' 31's (4) KÖzfe|adat el|átását szolgá|ja a Vagyon haszná|atának lehetővé téte|e az tnkormányzat
ko|tségvetési szerveĺ fe|adat e||átásához biztosÍtott Vagyon esetében. Ugyanígy, ha az onkormányzat
törvény alapján kote|es a Vagyon haszná|atát kÖltségvetési szervnek biztosítani'''

Az or. 31. s (4) bekezdésének második mondata nye|vtani|ag érte|mezhetet|en, módosítása indoko|t'

Végezetül a fentieken tú| szeretném továbbá fe|hívni a T. Képvise|ő{estü|et szives figyelmét az a|ábbi
dontéshozataĺi kötelezettség e|mu|asztására is.

- Az Nvt. 18. s (1) bekezdésében fog|a|tak érte|mében'a he|yi önkormányzat a rende|ete a|apján
forga|omképte|ennek minosü|ő vagyonábo| . az e torvény hatá|ybalépésétől számĺtott 60 napon be|Ü| -
rende|etben kote|es megje|ö|ni azokat a tu|ajdonában á||ó vagyone|emeket, ame|yeket az 5. $ (4) bekezdés
szerinti nemzetgazdasági szempontbT| kieme|t jeIentóségü nemzeti vagyonként forga|omképte|en
tÖrzsvagyon nak minősít.''

Sem az or..bó|, sem annak e|óterjesztési anyagábó|, sem egyéb dontésbŐ| nem derijl ki azonban az, hogy
a képvise|i.testÜlet fog|alkozott vo|na a nemzetgazdasági szernpontbÓl kieme|t je|entőségű nemzeti Vagyon
kérdésköľéve|. Amennyiben a képvise|ő-testü|et nem kívánt megje|ölni a rende|etében o|yan
vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontbó| kieme|t jelentŐségti nemzeti vagyonként
forga|omképte|en törzsvagyonnak mĺnösĺt, ezen szándéká| - az egyérte|mĹi joga|kotás és jogalka|mazás
éľdekében - valami|yen formában szintén kifejezésre ke||ett vo|na juttatnĺa.

Budapest, 2013.,, ('j$ i lli
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