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Képviselő-testüIet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a20|3. januźn 01-jei hatá|yba lépéssel elfogadta a Budapest Józsefuárosi
onkoľmanyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012.
(xII. 1 3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: vagyonĺendelet)

A vagyonľendelet átfogőan tarta|mazza az onkoľményzat vagyonával való rendelkezés
szabá|yaít.

A vagyonľendelet főbb módosításait a jogalkalmazás sorźtn felmeľült gyakoľlati kérdések,
i l l etve e gyértelmű fo galo m me ghatér o zások indoko lj iík, melyek az a|ábbiak:

1. értelmező ľendelkezések bővítése;

2. lÚij,IIlA. $-ban szabźl|yozźlsra keľiilnek a|eltározási szabélyok, egyúttal hatályon kívtil
helyezésre kerül a |e|tározási kötelezettségĺől szóló 6712008. (xil.lg.) oĺlkormźtnyzati
rendelet;
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Előteľjesztőz dr. Kocsis Máté polgiírmester

A képviselő-testttleti ĺllés időpontj a: 2014. december 04. . sz. napiľencl

Táľgy: Javaslat a Budapest JőzseÍvárosĺ onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról sző|ő 6612012. (KI.13.) iinkormányzati ľendelet
módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺírgyalni, a rendelet elfogadásźlhoz minősített szavazatlobbség,
ahatźlrozatelfogadásrĺhozegyszeruszavazattobbségszfü séges.
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Hatfuozati javas|at abizottság szźlmźra: A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igvi Bizottsáď Emberi
Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az e|óterjesztés megtárgya|ásźtt.
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a1 új' 15/A. $-ban szabá|yozásra kerül akozép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
időtartama, felülvizsgźiata; mive| a nemzeti vagyonľól szóló 20II. évi XCXVI.
tĺirvény (NvtV.) 9. $ (1) bekezdés aLapjén a helyi onkormélnyzat a
vagyongazdálkodásrĺnak biztosítása céljából kozép- és hosszú tź..ľ:ű

vagy ongazdálkodási tervet köteles készíteni.

az NvrV. 5. $ (2) bekezdés c) pontja lehetőséget teremt arra, hogy egyes
vagyonelemeket az onkormĺínyzat rendelettel korlĺítozottan forgalomképes
vagyonelemmé nyilvĺínítson. A törvény 5. $ (5) bekezdése a|apjźn: ,,A helyi
Ónkormányzat korlótozottan forgalomkepes törzsvagłonót képezi

a) a helyi ĺ)nkormányzat tulajdonában ólló kozmű,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi ônkoľmónyzat képviselő-testĺilete
ĺźs szervei, továbbá a helyi onkormányzat áItal fenntartott, kazfeladatot ellátó
intézmény, kaltségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feĺadatának ellátĺźsát
szolgáIó épület, épületrész,

c) a helyi önkormónyzat többségi tulajdonában álló, kazszoĺgáltatási tevékenységet
vag parkolási szolgáltatást ellótó gazdasógi társaságban fennálló, helyi
önkormányz ati tul aj donb an l év ő t ár s as ági r é s ze s e dł! s, t ov áb b á

d) a Balatoni Hajózósi Zrt.-ben fennólló, a helyi onkormányzat tulajdonóban álló
tdrs as ági ré sze s edés.''

Fentiekĺe tekintettel a közfeladatot ellátó gazdasági taľsaságok feladat elLźtásźt
biztosító vagyonelemeket szfüséges ľendelęttel koľlátozottan forgalomképes
vagyonelemmé nyilvránítani. Ezen ingatlan vagyonelemek, valamint a helyi
önkoľmanyzat źita| fenntaľtott, kĺjzfeladatot ellátó iĺtézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatźnak el|átását szo|gá|ő ingatlan vagyonelemek
fel s oro l ás át a vagyo nÍendel et 2. mellékle te tarta|mazza;

a rendelet 36. $ (6) bekezdésében szabźiyozza a vagyonkezelésbe adható ingatlanok
k<jrét, a 37lA. $-ban a vagyonkezelési jog ellenértékét _ figyelemmel az Mĺjtv. 109. $
(4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjĺĺn - az a|ábbiak szerint:

A vagyonkezelői jog megszeľzésének vagy gyakorlásanak ellenértékének
meghatfuozása vagyonelemenként keriil meghatározásra, akkor, amikor a Képviselő-
testület vagyonkezelési jog a|apításáről dönt. A ľendelet az ellenérték
meghatérozásénál' figyelembe veendő szempontokat hatźrozza ffi€g, úgymint a
vagyonelem sajátos jellegét, a vagyonkeze|o źita| végzett önkoľmányzatíközfę|ađattaI
kapcsolatos szempontokat, a kozfe|adat ellátásanak bevételeit és gazdasági feltételeit.

Az ellenérték meghatźnozhatő pénzben kifejezve vagy a vagyoril<eze|ő źita| a
szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe vett vagyonelem źt||agát, értékét megőrző
vagy annak nĺjvekedését eredmény ezo vagy onkezeIői tevékenységben.

Amennyiben az e|Ieĺérték meghatározotĺ pénzösszeg, úgy azt a vagyonkezelési
szerződésben foglaltaknak megfelelően egy <isszegben vagy meghatározott
ręndszęrességgel kell megfizetni. Az ellenéľtékként végzett tevékenység hónapokban
vagy években meghatźrozott időtartamĺa eső, pénzben kifejezett értékét a
v agy onkeze|ési szer ződésnek kell taľtalm aznia;

a ľenđelet 37lB. $-ban szabá|yozásra keriilt a vagyonkezelés ellenőľzése, tekintettel
arľa, hogy az Mow. 109. $ (4) bekezdése szerint: A képviselő-testtilet rendeletében
határozza meg a vagyonkezelői jog e||enértékét, az ingyenes átengedés, a

5.

6.



vagyonkezelői jog gyakorlásanak, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes
szabá|yait. Az ę||enorzés részletes szabá|yait a rendelkezés tarta|mazza;

7. a vagyongazdálkodási szerződés fő szabá|yaitrógzíti aznj,39lA. $.

A vagyonľendęlet értelmében a vagyongazdá|kodás fogalma: az onkoľmányzat a
vagyonával va|ő gazdálkodása köľében a vagyonkezelési szerzodésen kívüli egyéb
olyan kozszo|gtitatási, megbízási, továbbá vá||a|kozási jellegu szeruődéseket köthet,
amelynek céLja a vagyonelemek éľték-, és állagmegóvását szolgálő őtzésétő|,
tizemeltetéséről való gondoskodás; a vagyon éľtékét növelő benlházás, felújítás
megvalósításával kapcsolatos felađatok ellźtása; valamint a bevételek növelését
szolgáiő hasznosítása, értékesítése.

SzabáIyozásľa került, hogy a vagyongazdálkodási szeruĺidés _ kozbeszerzés nélkül _
|<lzańIage rendelet szeľint kizarólagos joggalľendelkező szervezettel (3. melléklet), a
vagyonnal kapcsolatos kcjzszolgá|tatźs vagy közfeladat e||átésa Yagy annak
megszervezése érdekében köthető, a megkötéséről, módosításaľól, megsziintetéséről a
Vaĺos gazdálkodási és Pénzügyi B izottság dĺint.

Meghatározásľa keľül, hogy a vagyongazdálkodással megbízott szerv a tulajdonosi
jogokat gyakorló szeľv nevében és képviseletében eljrírva, a vagyonľendelet és a
vagyongazdálkodási szetzőďés keľetei közĺitt milyen fęladatokkalbízhatő meg;

8. a vagyonĺendelet 1. melléklete tarta|mazza a vagyonkimutatás tagolását. Az
áI|anháztartás sziímviteléről szőIő 4l20I3. (I.11.) Kormányľendelet a
vagyonĺendelettől eItéró, enyhébb taľtalmú tagolást tarta|maz, így a magasabb szinttĺ
jogszabá,|ynak való megfelelés miatt szfüséges módositarlí az 1. mellékletet;

9. a vagyonÍendelet 3. melléklete a k'lzźrolagos joggal renđelkező <inkormányzati
taľsas ágok fe lsoro lását taĺta|mazza

il. A beterjesztés indoka

Az önkoľmźnyzati rendelet módosítása a Magyaľország helyi önkormanyzatairőI szőllő 20|1.
évi CL)O(XIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. s |. pontja a|apján a Képviselő-testiilet
źú nem ruházhatő hatáskcjréb e tartozik.

ilL A döntés célja' pénzůigyi hatása

A döntés célja, hogy a jogalkalmazás során felmeľiilő pľoblémákat a vagyonÍendelet
renđezzę. A dĺjntésnek pénztigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése azl|ĺ4low.42. s I, pontjan alapul.

Fentiek a|apjan kérem az alábbihatźtrozatijavaslat és önkormányzatirenďelet elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő-testĺilet úgy diint, hogy

l. a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati ľendelęt módosításĺíról szóló önkoľmányzati
rendelet hatáIyba lépésével egyidejűleg felkéri a polgĺírmesteľt és valamennyi



költségvetési szerv vezetőjét a rendęletben foglaltak végrehajtásźůloz kapcsolódó
szfüséges intézkedések megtételére.

Felelős : polgáľmester, valamennyi költségvetési szerv v ezetője

Hatĺáridő: 20T5. februĺĺr 15.

2. felkéľi a polgáľmesteľt a kozép- és hosszú táYí vagyongazdálkodási terv
elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testĺilet 2015. évi február havi rendes iilése

A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
tigyosztály, Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi tigyosztáůy,Pénzůigyi tigyosztáiy, valamennyĺ
költségvetési szeľv

Budapest, 2014. novembeľ 20.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegyz(i

nevében és megbízálsábó|

,4ł,^,"v
dr. Kovács Gabriella

aIjegyző

4Ĺ
dľ. Kocsĺs M:áLté

polgáľmester



Budapest Főváros VIII. kerü let Jĺózs efvárosi Onko rmány zat Képviselő.testületének

... 120|4. (... ....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a Budapest Jőzsefvárosĺ onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosĺ jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (KI.13.) iinkormányzatirendelet módosításáľól

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a
Magyaľország he|yi tinkoľmĺányzatairől' sző|ő 20ll. évi CLXXXX. törvény 109. $ (4)
bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 5. $ (2)
bekezdés b) pontjában kapott fe|hata|mazás alapjan és az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés
e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi
CL)ooilX. ttirvény 107-109. $-ban meghatźtrozott feladatk<lrében eljfuva, a következőket
rendeli ęl:

l.s A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonĺĺľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló 6612012. (X[.13.) önkormányzati rcndelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.

$ (1) bekezdés 13. pont f) alpontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

[A rendelet alkalmazásában...J

,,Đ gazdasźryi és kĺĺzhasznú tĺáľsaságokkal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlása; a
gazđasági társaságokľól szóló tcirvényben és a Polgaľi Tĺirvénykĺinyvről szóló töľvényben
meghatározott tagsági alapítói jogok gyakorlása,''

2.s A Rendelęt 6. $ (l) bekezdése a kĺivetkęző 14.,I5.,16., 17., I8.,19. ponttal egészül ki:

[A r endelet ąlknlmazás ában... J

,,14. behajthatat|an követelés: aszźlrnvitęlről szóló 2000. évi C. törvény 3. $ (4) bekezdés 10.
pontja szerint a 4120|3. (I.1 1.) Koľmiĺnyľendelet 1 . $ (1) bekęzdésében foglalt eltéréssel.

l5. BeruhŁás: aszámvitęlről sző|ő2000. évi C. törvény 3. $ (4) bekezdés 7.pontja szerint

16. Felújítás: a szĺímvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. $ (4) bekezdés 8. pontja szeľint

17. Karbantartás: a szrímvitelről szóló 2000. évi C. tĺirvény 3. $ (4) bekezdés 9. pontja szerint

18. Üzemeltetés: kül<jnösen a vagyonelem őrzése,karbantartása, gondozása, á||agmegóvása,
éptiletgépészeti berendezések karbarńartása, szerződéskĺités és továbbszáln,|źzás, kozuzemi
szolgáltatókkal való kapcsolattartás, portaszo|gá|at és gondnoksági feladatok ellátása,
káľmentesí tés, kaszá|ás, gyomtal anítás.

19. Yagyoĺgazdálkodás: kozszo|gá|tatási, megbízási vagy vállalkozási jellegű
vagyongazdálkodási szęrzőđés keretében az tjnkormźnyzati vagyon érték- és állagmegővását
szolgál'ő órzése, a vagyon éÍtékét nĺivelő benlhźnás, felújítás előkészítéséhez és
megvalósításźłloz kapcsolódó feladatok ę||áńźsa, hasznosítás, éľtékesítés.''

3.s A Rendelet a 9. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



,,(2) Az onkormanyzat az ingatlanvagyonát a szźtmviteli szabályok szerinti bruttó értéken,
értékbecslés esetén becsiilt értéken, az iĺgővagyonát könyv szeľinti éľtéken, a poľtfólió
vagyonát pedig névétéken taľtja nyilván.''

4.s A Rendelet 10. $ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,10. $ (1) Az onkormĺĺnyzat Képviselő-testiilete tészére a zźrszźlmadáshoz csatolt
vagyonkimutatás az oĺlkormźnyzat és az źita|a irányított költségvetési szervek saját
vagyonĺínak adatait (eszkozeit és kötelezettségeit) mutatja be.

(2) 
^ 

vagyonkimutatás felépítése azźilamháztaľtás számviteléről szőIő 4l20l3.(I. 11.) Korm.
rendelet 5. szźtmu melléklęt a|apjźn legalább a ľómai számmal je|zett eszkoz-, illetve
foľráscsopoľtonkénti - kivéve a tárgyi eszkoz, illętvę a befektetett pénzügyi eszk<lzcsopoľtok
esetében, ahol a könywiteli mérleg atab számmaI jeIzett tételei szerinti - tagolásban
tarta\mazza az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon [a forgalomképtelen (ak'lzáĺő|agos' a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségtĺ) és korlátozofran forgalomképes], illefue
iz|eti vagyon bontásban'

5.s A Rendelet a következó 1|/A. $-a1 egészül ki:

,,!IlA. $ (1) Az onkormanyzat tulajdonában lévő, december 31-i foľdulónappal készített
könywiteli mérlegében kimutatott vagyonelemeket minden évben leltĺínal kell alátĺámasńni.

(2) Ha az onkoľmányzat és a költségvetési szervek a sziímviteli alapelveknek megfelelően
folyamatos mennyiségi nyilvantartást vezetnek az eszk<jzökľől, akkor az eszkozok és a
forľások leltaľkészítési és |e|tározási szabá|yzatában meghatźtrozott időszakonként, de
legalább 3 évente kötelező a|e|ttrozást mennyiségi felvétellel végrehajtani.

(3) A (2)bekezdésben foglaltak alapjźn első alkalommal 20|6. dęcember 31-i fordulónapra
kell a mennyiségi felvétellel töľténő |e|tźrozást eLvégezni.

6.s A Renđelet 13. $ (3) bekęzdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,13.$ (3) Az ingatlan elidegenítéséről, hasznosításáĺő| vagy vagyonkezelésbe adásáról való
döntés időpontjában 6 hónapnál nem régebbi, vagy nem ľégebben aktlnIizźlt értékbecslésnęk
kell rendelkezésre állni. Nem lakás céljára szolgáIő ingatlan bérbeadása esetén a|ka|mazhatő a
vagyonnyilvĺĺntaľtásban (vagyonkataszterben) lévő énék.''

7.$ A Rendelet a következő I5/A. $-al egészül ki:

,,|5lA. $ (1) A vagyoÍLgazdálkodás rendęltetése biĺosításĺának céljából kĺĺzép-és hosszú távú
vagy ongazdálkodási tervet kell készíteni.

(2) 
^kozéptávilvagyongazdálkodási 

terv legalább hiáĺom, a hosszú távri vagyongazdálkodási
terv legalább öt évľe késztil, melyeket a Képviselő-testület hagy jővá.

(3) A vagyongazdálkodási terveket kétévente felül kell vizsgá|li.,,

8.s A Rendelet 20. $ (2) bekezdése a következő d) ponttal egésziil ki:



',d) 
önkoľményzat kĺiltségvetési szerve''

9.s A Rendelet 22. s 0) bekezdése helyébe a kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,2f.s 0) 
^zonkoľmányzatbehajthatatlannak 

nem minősülő követeléséről való részbenvagy
egészben töľténő _ lemondásra és a kciltségvetési szervet megillető követelésről való
lemondásho z v a|ő elő zete s hozzźú źru|ásr a

a) 20 millió Ft éľtékhatár feletti esetekben a Képviselő-testület,
b.)20 millió Ft egyedi érték}ratźľĺg a Vaĺosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

10.s A Rendelet 24.$-a a következő (4)bekezdéssel egészülki:

,,(4) A korlátozottan foľgalomképes vagyonelemeket a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.',

11.$ A Rendęlet 36. s (5) bekezdése helyébe a k<jvetkező rendelkezés lép:

,,(5) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedése L<tzfuő|ag az onkoľmányzat 100%-os
tulajdonában á|Iő nonpľofit gazdasági tarsaság és az Önkormányzat á|ta| irrínyított
költségvetési szerv részére töľténhet.''

12.s A Rendelet 36. $-a a kĺlvetkező (6) bekezdéssel egészülki:

,,(6) Vagyonkezelésbe adhatő minden olyan önkoľmrĺnyzati vagyonelem, amely
önkoľmanyzatif eIadatellátásátszo|gáIhatja.,,

13. s A Renđelet a kĺivetkező 37lA. $-al egészül ki:

,,37lA. $ (l) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása avagyonkeze|ő
által teljesített ellenérték fejében tcjrténik, az e|Ieĺértéket az e rendeletben meghatźlrozott
módon pénzösszegben vagy a vagyonkeze|'o ěita| a szerzł5désben vállalt, a vagyonkezelésbe
vett vagyonelem á|Iagźt, értékét megórző vagy annak növekedését eredményezo
vagyonkezelői tevékęnységként, szerzođéses ktitelezettségvállalásként kell meghatźlrozni a
vagyonkezelési szerződésben. Az ellenérték meghatźnozásáĺá| figyelembe kell venni a
vagyonelem sajátos jellegét, valamint a vagyonkeze|ő á|ta| végzett önkoľmĺányzati
kozfeladattal kapcsolatos szempontokat, a közfeladat e||átásźnak bevételeit és gazdasági
fęltételeit.

(2) Amennyiben a vagyonkeze|oi jog megszetzésének és gyakorlásának ellenértéke
meghatáĺozott pénzösszeg, azt a vagyonkeze|ési szerződésben foglaltaknak megfelelően egy
ĺisszegben vagy meghatáĺozott rendszerességgel kell megfizetIi. A vagyonkezelői jog
megszeľzésének és gyakorlásának pénzbeli ellenéľtéke (díja) a đíjra vonatkozó szakénői
éľtékbecslés alapjrán meghatĺĺrozott cisszeg, amennyiben a tulajdonosi joggyakorló
versenyeztetés lefolytatásźlrő| dönt, úgy a versenyeztetés során kialakult összeg.

(3) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy években meghatározoÍt
időtartamľa eső, pénzben kifejezett éľtékét a vagyonkezelési szęrződésnek tnta|maznia kell.
Ellenértékként végzett tevékenység különtjsen: a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek
éľtékcsökkentését meghaladóan végzett, azok értékét növelő felújítás, pótlólagos beruhźzás,



tovźlbbá az ilzemę|tetési költségek kcjrébe nem taĺtoző á||ag:lédelem. A vagyonkezelési
szerzodés tartaLmazza a vagyonkezelésbe ađott vagyon kezelésbe adás időpontjában fennálló
á||apotát (értékéĐ. A vagyonkezelésbe adott eszközĺik vagyonértékelése sorĺín alka|mazott
éľtékelési eljarás elveit' módszerét, dokumentálási szabtiyait, felelősęít az onkoľmanyzat
éľtékelési szabáIyzata tartalmazza. A vagyonkezelo a vagyonkeze|ói jog megszíĺnésekor
ktiteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnak akęzelésbe adás időpontjában fennálló źiLapotához
(értékéhez) viszonyított kiilönbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a
vagyonkez elési szęrzođés szerint elszámolni.

(4) A (3) bekezdés szerint e|végzett tevékenység értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal
kell igazolnia, és arról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal,
de legalább évęnte az onkormtnyzatKépviselő-testiiletę felé el kell számolnia.

(5) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakoľlásĺĺnak ellenértéke részben
vagy egészben a vagyonkezelésbe vett vagyonelemen végzett (3) bekezdés szerinti
tevékenység, a vagyonkęze|ő az e tevékenységgel összefüggő általános forgalmi adó összegét
az onkoľm ány zat számár a me gléríti,,,

14.s A Rendęlet a kĺivetkezó 31ĺB. $.al egészĹil ki:

,,37lB. $ (1) A vagyonkeze|ot megillető jogok gyakoľlását, annak szabáIyszeríiségét,
célszenĺségét a Varosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság e||eĺőrzi a vagyonkęzę|o źitaL
elkészített ľészletes írásbeli jelentés, besziímoló, vagy elsziímolás a|apján.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés céLja a vagyonkezelésbe adott vagyonnal va|ő gazdá|kodás
vízsgáIata, ennek keľetében különösen: az önkoľmtnyzati vagyonnyilvántaĺtás hitelességének,
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszenĺt|en, szerzodésellenes, vagy a
tulajdonos érdekeit séľtő, továbbá az onkoľmrányzatot hátrźnyosan érintő vagyonkezelői
intézkedések feltaľása és a j ogszeni állapot helyľeállítása.

(3) A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vagy megbízottja a fulajdonosi ellenőrzés
keretében jogosult:
a) az e||enórzott szerv vagyonkezelésében álló, önkormanyzatí tJ|ajdonba tartoző ingatlan
teľĹiletére belépni,
b) az ellenőrzés tátgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón taľolt adatokban _ a külcin jogszabályokban meghatarozott ađat- és titokvédelmi
előírások betartásával _ betekinteni, azokľól másolatot, kivonatot, tanúsítváný készíttetni'
ennek érdekében a vagyonkezeloi szerv iľodai helyiségeibe belépni, és ott taľtózkodni,
c) az ellenőtzott vagyoĺlkeze|ő vezetojétől és bármely a|ka|mazottjától írásban vagy szóban
felvilágosítást, információt kérni.

(4) A Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság vagy megbizottja a tulajdonosi ellenőľzés
során
a) jogait úgy gyakorolja, hogy az ęLlenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszenĺ
működését a lehető legkisebb méľtékben zavaqa,
b) tevékenységének megkezdéséró| az ellenőľzĺjtt vagyonkezelő vezetojét az ellenőľzés
megkezdése előtt legalább 8 nappal tájékoztatja,
c) megállapításait tátgyszeruen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalja és a
jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az e||enorzött vagyonkeze|ő vezetőjének
megküldi.



(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője jogosult:
a) az eLLenőrzési cselękményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni a
jelentéstervęzetkézhezvételétőlszttmitott8belül.

(6) A Magyaĺoľszághelyi önkoľmányzataitőI szóló törvény 109. $ (8) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az e|Ienőtzĺitt vagyonkeze|ó, vagy képviselője kĺiteles:
a) az el|enórzés végľehajtását elősegíteni, abban együttmfüödni,
b) az ellenőľzést végzó részére szóban vagy íľásban a kért tájékońatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a ľendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmrĺnyok,
adatok) telj ességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalarĺelvégzéséhez szfüséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az el|enőtzés megállapításai, javaslatai a|apjtn tett intézkedéseiről a polgármestert
téýékońatní.

(7) A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az adott évben elvégzett tulajdonosi
ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól, ĺisszefoglaló jelentésben tájékoztatja a
Képviselő-testületet _ a táĺgyévet követően a zárszĺímadási ľendeletteľvezet benyrijtásával
egyiđejű1eg.''

15.s A Rendelet a következo 39lA. $-al egészül ki:

,,39lA. $ (1) Az onkormanyzat a vagyonával va|ő gazdáIkodása köľében a vagyonkezęlési
szeruőďésen kíviili egyéb olyan kozszo|gá|tatási, megbízási, továbbá váLla|kozási jellegű

szeruodéseket köthęt, amelynek cé|ja a vagyonelemek éték-, és állagmegóvását szo|gáIő

' . őrzéséró|, üzemeltetéséľől való gondoskodás; a vagyon értékét ncivelő benlházźls, felújítás
megvalósításáva| kapcsolatos feladatok ellátása; valamint a bevételek növelését szolgáló
hasznosítása, értékesítése (a továbbiakban: vagyongazdźikodasi szerződés).

I

. (2) Y agyongazdáIkodási szerzodés - ktjzbeszerzés nélkü| _ kizźtrő|ag e ľendelet 3. melléklete
i szeńntí kizaľólagos joggal rendelkező szęrvezettel köthető.

i ĺ3) a (2) bekezđésben szabá|yozott k<jzbeszerzés nélküli szerződéskötés addig a|kalmazható,

i amíg a kozbeszerzésekĺől szóló 20||. évi CVIII. törvény 9. $ (1) bekezdés k) pont a)

l alpontjában szabáLyozott feltétel fennáll.

(4) 
^ 

(2) bekezdés szeľinti, kizaĺólagos joggal rendelkező szewęzettel a vagyongazdá|kodási
i Szerződés a tárgyévi költségvetésben biaosított feđezet erejéig - megkötéséről,

l módosításĺĺľól, megsztintętéséről aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt.

l

] ĺ5) A vagyongazdálkodźsi szerződés _ a kizĺáľólagos joggal rendelkező szervek kivételével -
i csak olyan szerwel kĺithető, amely a szerződésben váLla|ja a szeruődést biztosító
j mellékktitelezettségek, valamint a vagyongazdálkodási szerzőđés időtartamaľa megfelelő
ĺ felelősségbiztosítás kikĺitését, egyebekben a vagyongazdź]kodási szęrződés megk<ĺtéséľe a

' nemzeti vagyonról szóló ttjrvényben foglaltak azirźnyaďők.

] (6) A vagyongazdálkodási szerződésben az onkormányzat Magyarcrszág helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatáxozott feladat- és hatáskörének gyakorlásaľa
vonatkozó tĺjľvénvi előírásoktól nem lęhet eltémi.



(7) A vagyongazdálkodási szęľződésbefl az ĺinkormanyzati đtintést figyelembe véve meg kell
hatěrozní az el|eĺorzéssel kapcsolatos eljarást, az e||enőrzési jogosítvĺínyokat és renđelkezni
ke|I az ellenőrzés végrehajtásaľól.

(8) A vagyongazdálkodási szerződésben a vagyongazdálkodással megbízott szerv (a
továbbiakban e szakaszban megbízott) megbízhatő azza|, hogy a tulaidonosi 'jogokat gyakoľló
szęrv nevében és képviseletében eljélrva, e rendelet és a vagyongazđá|kodási szęrzódés keretei
között
a) gondoskodjon a vagyon orzéséveI, tizemeltetésével kapcsolatos feladatok más személyek,
vagy szęÍv ezetek igénybevételével tĺjľténő elláttatásaľól;
b) lebonyolítsa az értékesítést vagy a hasznosítást (az értékesítésről, hasznosításról szóló
szerződéses rendelkezések a|apjźn és keretei közĺitt) oly módon, hogy az értékesítés,
hasznosítás mőđját, tarta|mát és feltételeit meghatĺíľozza) a d<jntéshozata|hoz sztikséges
előkészítő munkfüat e|végezze és a dĺjntésre vonatkozó javaslatźú a tulajdonosi jogot
gyakorló szerv elé teľjessze;
c) lebonyolítsa a versenyeztetést oly módon, hogy a veľsenyeztetés jogszabáIyban e|őírt
feltételeinek teljesülése esetén (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek a versenyeńetés
lefolyatásaĺa vonatkozó, a vagyongazdálkodási szęrzóđésben rogzítetí döntése alapjan és
kereti ktiztitt) aZ egyes versenyeztetési eljárások módját, tarta|mát és feltételeít meghatáľozza,
az e|jźlrást megindítsa, lefolýassa és annak eredményére vonatkoző javaslatát a tulajdonosi
jogot gyakoľló szeľv elé terjessze;
d) a vagyongazdźĺ|kodźlsi szerződésben kapott meghatalmazás a|apjźn és keretei kcjzött a|áírja
a vagyonelemek éľtékesítéséről, hasznosításĺĺról sző|ő szetződést;
e) ellássa a hasznosított vagy értékesített vagyonelemę|<hęz kapcsolódó kiegészítő pénzngyi
nyilvántartási, beszedési és behaj tási feladatokat;
f) ellássa a vagyonelemeket érintő beruhŁási, felújítási feladatokat.

(9) Amennyiben a vagyongazdálkodási szerződés a|áirási meghatalmazźst is tarta|maz, tgy a
megbízott a vagyonelemek kon]<ľét értékesítésétőI, vagy hasznosításźrőI sző|ő szeruodés
a|áirására _ e rendelet szabéiyainak megfelelően -kizarő|ag a fulajdonosi jogokat gyakorló
szervnek aZ adott szerzódés jóvĺĺhagyásaľól, megkĺitéséről sző|ő tulajdonosi dĺintését
követően, avagyongazdálkodási szerződésben kapott meghatalmazás aIapjőn és keretei közĺjtt
jogosult.

(10) A vagyongazdálkodási szerzódésben a felek elszĺímolási kcltelezettséggel
megállapodhatnak az értékesítésből, hasznosításból befolyt áľbevétel vagy hozarl
megosztásában, vagy a meghatározott hányadának a megbízott részérol az Önkoľmźnyzat
jav ćlr a t<jľténő befekteté sében.

(11) A megbízott a vagyongazdálkodási szerződéssel haszná|atábarl lévő vagyonna| _ az
önkoľmányzati kcjtelező feladatellátás sérelme nélkül _ a vonatkoző jogszabályok és e
rendelet, valamint a szerzódés keretei között gazdálkodik.

(12) A vagyongazdálkodási szetzodésben meg kęll határozni avagyongazdálkodásra átadott
vagyonnal kapcsolatban a tulajdonost terhelő pénnĺgyí kötelezettségek teljesítésének
szabźiyait.,,

16.$ A Rendelet 44. $ (1) helyébe a kcjvetkező rendelkezés lép:

t0



,,44, s Q) Az onkoľmanyzat a költségvetési szervei feladatainak el|źúásźůloz sziikséges ingó
vagyont elsődlegesen vagyonkezelőijog létesítése útján, azíngat|arl vagyont hasznźllattftjźn
biztosítja. A költségvetési szerv ľésze töľténő vagyonátadás _ ha a Képviselő-testiilęt eltérően
nem dĺjnt _ nyilvantaľtási értéken töľténik.

17.s A Rendelet 44. $ (4) bekezdése helyébe a következő ręndelkezés lép:

,,(4) Az onkormanyzat a kdltségvetési szerv részéte hasznźt|atra k'lzáĺőIag a kozfe|adat
ellátása céIjáből, akozfe|adat e||átásźlhoz szfüséges mértékben ingyenesen biztosít ingatlant.''

18.s A Rendęlet 46. $ (2) bekezdés helyébe a ktjvetkező ľendelkezés lép:

,,(2) Az onkoľmĺín y zat tu|ajdona
a) a költségvetési szerv tészére az onkormźnyzat által biztosított fonásbő1' szerzettiĺgő

dolog, vagyoni értékii jog;
b) a költségvetési szęrv által beszerzett, Íĺem az tnkoľmányzattő| szźlrmaző fonásból

szźtrmaző ingó dolog, vagyoni éľtékű jog.''

19.$ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet e ľendelet 2. és3. mellékletével egésziil ki.

20. $ A Rendelet 2014. december 15. napjával lép hatályba, és a hatá|yba lépését követő
napon hatá|yźŃveszti.

21. $ Hatályátvesńi
a) a 10. $ (5),37' $ (1)-(2) bekezdés, a44, $ (Z)bekezđés,46. $ (l) bekezdés'
b) a leltaro zásí kotelęzettségről sző|ő 67 12008. (XII. 1 9.) ĺinkoľmanyzati rendelet.

Budapest, 2014. december ......

Danada-Rimán Edina
jegyző

đr. Kocsis Máté
polgáľmester

ll



l. melléklet ą,,,,,/2 0 ] 4. (.....) onkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Jőzsefváľosi Onkorm ányzat 2014. december 3 1.-i vagyonának kimutatása

éľték: ezer Ft-ban

EszKoZÖK
:!!.::.
t'i':

I

1.1

I ät.ěiiáiiśliäiák..
Vaeyoni éÍtékrĺ ioeok.

l.2.

l 3.

Forgalomképtelen tÖrzsvagyonnak minöstiló vagyoni értékiĺ ioeok
Nemzetgazdasági szempontbÓl kiemelt jelentóségtĺ t rzsvagyonnak minósiiló vagyoni értékĺĺ

ioeok

1.4.

Ł.

Korlátozottan forsalomképes vagvonnak minósĺiló vagyoni érték i osok

2. 1.

Üzleti vasvonnak minósiiló vasvoni értékrĺ iosok

2.

Sżellěmi;.teŕiiiékék :

2.

2.

Forsalomképtelen torzsvasyonnak minösiiló szellemi termékek
Nemzetgazdasági szempontbÓl kiemelt jelentóségtĺ t ľzsvagyonnak minöstiló szellemi

teľmékek
J.

2.4.

3.1.

Koľlátozottan forealomképes vagvonnak minósiiló szellemi termékek
Üzleti vagyonnak minóstiló szellemi termékek

J.

}nmateľiáliś javat erteľľrelyesbÍtése

2.
a
J.

Foľgalomképtelen tÖrzsvagYonnak minóstiló immateriális iavak értékhelyesbítése

tI

Nemzetgazdasági szempontbÓl kiemelt jelentóségrĺ t rzsvagyonnak minöstiló immateriális
i avak értékhelvesbítése

J. 4.

Korlátozottan forealomképes vagvonnak minóstil immatęriális iavak éľtékhelvesbítése
Üzlęti vagyonnak minösiiló immateriáIis iavak értékhęlyesbítése

Táŕsyĺ.]ěśżkôżÖk

BľuttÓ éľték
Eľték

csłikkenés
NettÓ érték

t2
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Ingatlan
helyrajzĺ száma

Ingatlan címe Ingatlan 
""l*ä

35235 Baľoss u. 63-67. I 8s9

3s2r8l0lN4 József utca l 5 -|7 . fü|ďszint 2N 181

3521,7111Nr Német utca1_7-|9. ftlldszint 1. 189

35217lr/N4 Német utca|7-|9. Ífildszint 3/tJ 521

3s2r7lrlN16 Német utca|7-79. fřildszint 4AJ 85

352t7lIlN3 Német utca |7 -1 9. ťo|dszint 2N 115

35217lIlNzr Német utca 17 -I9. fijldszint 50

3s212/0/NŻs Német u.25. ftildszint 41

3s2r2t0tN24 Német v25. fřildszint 96

3521210tN26 Német u.25. Ítildszint 15

35723101N27 Baross utca 81. ftildszint 5/U 94

3s2s4l0lN3 Baross u. 84. fszt. II s06

3s29810 Dankó u. 3-5. r970

349241N24 Déľi Miksa utca 3. ftlldszint 4. 156

3s33210 Karácsony S. u. 1 840

3s33310 Kaľácsony S. u. 3. 278

35282/0 Koszorú u.4-6. 2127

35086/1 Mátyás tér l5. 1980

3467s121N33 Népszínház utca14. A ép.UT pince 1 80

3533r/0 Szeľdahelyiu. |7. 712

35123/rr Teleki tér piac 3795

35643101N1 József kĺĺrut 68. pince 1/[J r20

3s643t0/N2 József k<jrut 68. piĺce 2N 76
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3s64sl0lN19 József körut 70. félemelet 3. 250

3s64slNt7 József körut 70. ftildszint 4. 78

3564slNt8 József körut 70. fłjldszint 5. 158

36780101N12 József körut 59-6I. fsn.. 264

35635101N3s Haľminckettesek tere 2. fszt. 37

36t28luN3 Szigony u. l6lb. fszt.3ln 390

366t5t0 Hoľánszky utca 13' 726

3s682l0lNt7 Pľáter u.22. fřjldszint 1 172

3s682l0lN18 Práter u.22. Ífjldszint 2. 24

3s682101N19 Práter u.22. ftildszint 3.
aa
JJ

3s682l0lNfj Pľáteľ u.22. félemelet 1 r67

34944101N1 Víg u. 32.pince 43

34944101N2 Víg u. 32. pince 44

34944101N3 Víg u. 3f . pince 31

34944101N4 Víg u. 32. pince 24

34944101N6 Víg u. 32. ťo|đszint, I-II. emeletén,
padlástérben

940

35315 Dankó u. 18. 2846

34679101N4 Népszínhaz u. 22. fszt.4. 183

34679101N21 Népszínhaz u.22.fe.6. 223

35964 Kőris u. 35 865

36535101N7 Szentkirályi u. 15. I. em. 211

3s444101N3 Magdolna u. 43. fszt.Ul3 35

35989101N3 Sĺĺľkany v 14. fszt. 1 34

36097101N8 Illés u. 18. fszt. 8 23

3s450 Karácsony S.vf2.I.22, 3l

35874 Kőris u.4/a.I.9. 30
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35960101N6 Orczv tft 4t.fszt.Ul3 120

3s960t0tNs orczv iń 41. fszt.Ul4 30

38837/6 Kerepesi ift29/a 2763

34757101N45 II. Jĺínos PáIpápatér |7. fszt.Ull. 227

34930101N34 Víg u. 18. 140

3s8r2l0lN1 Baľoss u. 109. 96

3s8r2/0/N2 Baľoss u. 109. 30

3s16fl0/N55 Mátvás tér 4. 214

38761t0/Nr Delej u.34. 270

35146101N51 Mátyás tér |2. 70

3ss82/0 Kis Stáció u. 11. rŻs

3ss82l0 Kis Stáció u. 11. 72

35232101N20 Baĺoss u. 59. f63

35232101N26 Baľoss u. 59. 184

352ru0lN1 Baross u. 66-68. fszt. s32

3s2rujlN3 Baross u. 66-68. fszt. 47

34675121N33 Népszínházu. 1'4. 80

34899lBlr Rĺíkóczi tér 3. 82

3s604101N3 Kis Stáció u. 5. 146

38868t0/N43 Hungáľiakľt. 18. 95

35469101N29 Magdolna u. 33. 349

3s469l0lN3l Magdolna u. 33. 184

3s469/0/N30 Magdolna u. 33. r97

3s987101N32 orczy út 31. 247

357281221N38 Szigony u.Zla. 373

357281211N49 Szigony u.2/a. 293
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351 85 oľ u. 8. 712

35728/42 Losonci u. 2. 419

3s187tutNl Or u. 10. 45

3s187/0/N2 oľ u. 10. 45

35188/0/A/8 Tavaszmezou.2. 26

35188101N9 Tavaszmezóu.2. 119

35r88l0lNrr Tavaszmezőu.2. 40

3s188t0tN12 Tavaszmezou.2. 50

35025 Auróra u.IZla. 442

35024 Auróra u. |Zlb. 441

34994 Fecske u. 18. (Auľóra u. 19.) 591

35465 Kaľácsony S. 25. 1372

34694101N4 Kiss J. u. 19. r4l

35325 Szerdahelyi u. 5. 386

35128 Bauer S. u. 9-11. fszt. 1 34

3sls4 József u. 57. fszt.2. 25

35 153 Józsefu. 59.fszt.4 31

3476r Vay A. u. 4. L22 26

34762 Vay A. u. 6. fszt.9 25

3508218 Nagy Fuvaros u.26.I.21 27

35874 Kőris u.4lA fszt. l 25

3607r Kőľis u. 1 l. fszt. |3 25

35609 Kisfaludy u. 10-12. I.18. f7

35430 Lujzau.34. fe. 16 24

35377 Dobozi u.17.I.20 24

36057 Dugonics u. 14. fę.1 24
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360s6 Dugonics u.16.I.I7 f5

35889 Kálváriau. lO/b. I.18 23

36062 Ká|vźriau.26. fsú.9. f5

35292 Magdolna u.12. fszt.2 JJ

35445 Magdolna u. 41. fszt.4. f6

36193 Tömő u.23lb. fszt.6 26

36109 Tömő u. 56. fszt. |9. 25

36t07 Tömő u. 60. fsn..|4. 25

35444101N3 Masdolna u.43. 35

3s499/0/N2 Szisetvári u. 1 r84

35499101N3 Szigetvári u. 1 r47

357281261N219

3s728/3r

Baľoss 103/A. 655

1087

3s728t2stE136

35728t10

Baross u. 1 17-119. 418

1091

36611 Horánszkv u.21. 1 133

388371141N2 Kerepesi út 33. (Százađos út 1.)

bĺjlcsőde
306

35699 Nagy Templom u. 3. I 802

34932 Tolnai L. u. 19. T2I4

3s728/271N1s8

35728nt

Baĺoss u. 111/b. 375

I 8s6

35t28lf3lNl

3s728130

Baľoss u. 91-93. 743

1 856

38599/3 Bláthv o. 35. 941

3s908 Csobánc u. 5. 968

35484 Dankó u. 31. 134l
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3s286

35270

Koszorú u.14-16.

Koszorú u. 15.

1008

341

34756 Kun u. 3. óvoda 4t2

36465 Somogyi u. 9-15. 2976

38877

3888v2

Szźaados,at8-12,

Szźnadosi|t8-l2,

2583

t287

36136/1 Szigony u. 1 8. (Jazmin u. 2-4) 1101

36139/3 Tömő u.38la. 2445

3s263 Szílzu.2. 2TT4

34803tr

34814

Tolnai L.t.7-9.

Víg u. 10. udvar

971

380

38579 Vajda P.u.37-41. 6614

3s037 Auróra u.22-28. 3639

90/3 Verőce (Magyarkút) 1669

9yr Verőce (Magyarkút) 9634

90/6 Veľőce (Magyarkút) 14677

r30f/2 Verőce (Magyarkút) 783

272Ilt6 B alatonalmáđi (Káptalanfiired) 5933

tt4/5 Balatonalmádi (Káptalanflired) 32336

38603/1

38603/2

Vajda P.25-31.

Delej u. 47.

10683

r49l

34915

34914

34916

Német u. 14.

Német u.72.

Jőzsef u.22.

t649

551

538

36463 Somogyi B. u. 9-11 2s64

34694 II. Jrános PáIpźtpatér 4. t944
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35095 Bauer S. u. 6-8. 2027

34803ĺ2 Tolnai L. 11-15. f238

3s728/32 Losonci tér 1. 7913

3570r Nap u. 33. IT57
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3. melléklet a ..'.'/20 l 4. ('....) önkormónyzati rendelethez

- I<]záľĺílagos joggal ľendelkező iinkormányzati táľsaságok

1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdźl|kodás tekintetében, ideérrve
hasznosításához vagy éľtékesítéséhez sziikséges bráľmilyen versenyeztetési eljaľás
lebonyolítástĺt, az orzé.séről, iizęmęltetéséről való goncloskoĺlást, a henlházási, felújítási
feladatok e||átását, éľtékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különĺisen az
értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való
közremfüĺidést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerzóďésben megjelĺilt
vagyon elemek tekintetében: Kisfalu Józsefu aľosi Vagyongazdálkodó Kft .

2. Az onkormźnyzat teľĹiletén lévő oktatási.nevelési intézmények tanulói, a józsefuĺĺľosi
iĺtézmények köztisztviselőinek és kĺjzalka|mazottainak szánáĺa nýjtott üdtilési lehetős
bizto sitásáta : Józsefu áro si Kĺizö s s é gi Hazak Nonpro fit Kft .

3. A Józsefuaros címrĺ hivatalos kiadvánnyal, illetve az önkoľmányzati honlap
mfütĺdtetésével kapcsolatos feladatok e||átásáĺa: Józsefrĺĺľosi K<iz<isségi Hazak Nonprofit
Kft.

4. Az onkoľmźnyzat tita| szervezett állásbörzék, közösségi rendezvények, fesztiválok, a
nemzeti és źryazati ünnepek és önkoľmtnyzati ľendezvények szervezésére: Józsefuĺĺľosi
Kĺlzösségi Házak NonpľoÍit Kft .

5. A Józsefuiáľosi Galéria mfüĺidtetéséľe: Józsefuáľosi Ktizösségi HazakNonprofit Kft.
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Budap e st Józ s efv ór o s i onkormányz at v aglondr ól
é s a vagłon feletti tulaj donosi j ogok

głakorlásóról szóló 66/20 l 2. (ilI. l 3.)
önkoľ m óny z at i ľ e nde l e t

Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefváros
onkormányzat Képviselő-testületének .../2 0 l 4.

( ) önkormányzati rendelete a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat vaglonáról és a

v aglon feletti tulaj donos i j o gok głakoľIds ór ól
szóĺó 66/20] 2. (ilI, ] 3.) önkormónyzati rendelet

módosításaról

6.$ (1) A rendelet alkalmazásában:

1 3. Vagyonügyletnek minőstil különösen:

Đ gazdasági és közhasznú táľsaságokkal
összefuggő tulajdonosi jogok gyakorlása; a
gazdaságí társaságokľól szóló törvényben
meghatározott tagsági alapítói jogok
svakorlása.

l.s A Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66ĺ2012. (XII.13.)
ĺinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 6. $ (1) bekezdés 13. pont f) a|pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rende let a|ka|mazásttban. .'f

.Đ gazdasági és közhasznú társaságokkal
összefiiggő tulajdonosi jogok gyakorlása; a
gazdasági társaságokľól szóló torvényben és a
Polgdri Törvénykönyvről szóló tiirvényben
meshatározotttassásia|apitőiiosoksyakorlása,''
2.s A Rendelet 6. $ (1) bekezdése a következő
14',15.,16.,17 ',18., 19. ponttal egészül ki:

IA rendelet alkalmazósdban...J

,14. behajthatatlan követelés: a szdmvitelrőI
szóló 2000. évi C. törvény 3. s (4) bekezdés 10.
pontja szerint a 4/2013. (1.11.) Kormdnyrendelet
L s (1) bekezdésébenfoglalt eltéréssel

15. BeruhdztÍs: a saźmvitelrdl szóló 2000. évi C.
törvény 3. s @ bekezdés 7. pontja szerint

16. Felűjítós: a szlźmvitelľől szóló 2000. évi C.
törvény 3. s @ bekezdés 8. pontja szerint

17. Karbantartds: a satmvitelről szóIó 2000. évi
C. törvény 3. s @ bekezdés 9. pontjaszerint

18. tjzemeltetés: kiiliinijsen a vaglonelem
őrzése, karbantartdsa, gondozósa,
dllagmegóvdsa, épíiletgépészeti berendezések
karbanfurtósa, szerződéskötés és
tov ób bs zdmldzós, köziizemi s zo lg lźItató kkal való
kap csolattartús, p ortas zolg óIat és g ondno ks lźg i
feladatok ellótúsa, kdrmentesítés, kasłtlds,
gyomtalanítás.

19. Vagłongazdálkodós: köazolgóItatási,
megbízdsi vag vdllalkozlźsi jellegíÍ
vagyongazddlkoddsi szerződés keretében az
ö n kormóny zati v ilgy on érté k- és óllagmeg óvlÍs ltt
szolgdló őrzése, a vaglon értékét niivelő
beruhdzás, felújí.tós előkészítéséhez és
mewalós ítds dhoz kancsolódó feladato k elldtós a.
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h as znosítlts. érté ke s íté s.,,

9. $ (2) Az Önkormźnyzat az ingat|anvagyonźtt a
számviteli szabályok szerinti bruttó értéken,
értékbecslés esetén becsült értéken, az
iĺrgóvagyonát nyilvántartási értéken, a portfĺ3liĺ5
vagyonát pedig névértéken tartja nyilván.

3.s A Rendelet a 9. $ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(2) Az Önkormányzat az ingatlanvagyonźlt a
számviteli szabályok szerinti bruttó éľtéken,
értékbecslés esetén becsült éľtéken, az
ingúvuglonút kiinyv szeľinti éľtéken, a poftfólió
vagyonźú pedig névértéken tartja nyilván.''

10. s (1) Az onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete
részére a zárszámadźshoz csatolt
vagyonkimutatás aZ onkormányzat és
intézményei (költségvetési szervei) saját
vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit)
mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás felépítése az
á|lamhánartźs szewezetei beszámolási és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
sző|ő 249/2000. (KI. 24.) Korm. ľendelet 1.

számű melléklet a|apján legalább a ľómai
számmal je|zett eszköz-, illewe
forráscsoportonkénti - kivéve a tárgyi eszköz,
illetve a befektetett pénzugyi eszkĺizcsoportok
esetében, ahol a könyvviteli mérleg arab
számmal je|zett tételei szerinti - tagolásban
tarta|mazza aZ onkormányzat vagyonát
töľzsvagyon [a forgalomképtelen (a kizárólagos,
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű) és korlátozottan forgalomképes],
illetve tizleti vagyon bontásban.

4.$ A Rendelet l0. $ (1)-(2) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,10. s Q) Az Önkormányzat Képviselő-testiilete
részére a zárszámadáshoz csatolt
vagyonkimutatás az onkormdnyzat és az óltala
irdnyított költségvetési szemek saját vagyonának
adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.

(f) A vaglonkimutauźs felépí,tése az
óllamhóztartás szómviteléről szóIó 4/2013. (I.

11.) Korru rendelet 5. szdmú melléklet alapjón
legalább a római szźtmma| jelzett eszkoz-, illetve
forráscsoportonkénti - kivéve a tźrgyi eszkoz,
illewe a befektetett pénzugyi eszközcsopoľtok
esetében, ahol a könywiteli mérleg arab
számma| je|zett tételei szeľinti - tago|ásban
tarta|mazza aZ onkormányzat vagsĺonát
törzsvagyon [a forgalomképtelen (a kizárő|agos,
a nemzetgazdasági szempontbó| kiemelt
jelentőségű) és koľlátozottan forgalomképes],
illetve üzleti vagyon bontásban.''

5.$ A Rendelet a k<jvetkező 11/A. $-al egészül ki:

,,l1/A. $ (1) Az onkormdnyzat tulajdonában
lévő, december 31-i fordulónappal készített
könywiteli mérlegében kimutatott
vaglonelemeket minden évben leltórral keII
aIdtómasztanĹ

(2) Ha az onkormónyzat és a köttségvetési
szervek a szómviteli alapelveknek megfelelően

folyamatos mennyiségi nyilvóntartóst vezetnek
az eszkiiziikről, akkor az eszközijk és aforrósok
leltdrkészítési és leltdrozdsi szabóIyzatdban
meghatdrozott időszakonként, de legaldbb 3
évente kötelező a leltdrozóst mennyiségi

fe Iv étell el v é g r e h aj tan i.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapjdn első
alkalommal 2016. december 31-i fordulónapra
kell a mennvisépi felvétellel történő leltórozltst
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13.$ (3) Az ingatlan elidegenítéséľől,
hasznosításáró| vagy vagyonkezelésbe
adásáról való döntés időpontjában 6 hónapnál
nem régebbi, vagy nem régebben a|<ĺnl'izźit
értékbecslésnek kell rendelkezésre állni.
Helyiségek bérbeadása esetén a|ka|mazhatő a
vagyonnyilvántartásban (varyonkataszteľben)
lévő éľték.

6.s A Rendelet 13. $ (3) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(3) Az ingatlan elidegenítésérő l, hasznosításáról
vagy vagyonkezelésbe adásáról való döntés
idr5pr:lrltjában 6 h.5naprrál nellr ľégelrlri, vagy nenr
régebben aknral.izźL|t énékbecslésnek kell
rendelkezésre állni. Nem lakós céIjóľa szolgáIó
ingatlan bérbeadása esetén a|ka|mazhatő a
vagyonnyilvántaľtásban (vagyonkataszterben)
lévő érték.''

7.$ A Rendelet a következő 15/A. $-al egészül ki:

,,15/A. s (1) A vaglongazddlkodós rendeltetése
biztosítdsdnak céIjóbóI kiizép.és hosszíl tóvti
v agy o ng azdáI kodds i terv et kell készítenL

(2) A közĘtdvíl vaglongazdólkodltsi terv
legalább hórom, a hosszti tdvíl
vagłongazddlkoddsi terv legalább iit évre késziil,
melyeket a Képviselő-testiilet hagl jóvű

(3) A vaglongazddlkoddsi terveket kétévente
feliil kell viasólni",,
8.s A Rendelet 20. $ (2) bekezdése a következő
d) ponttal egészül ki:

,, d) önkormdnyzat kiilts égvetési szerve,,

22. s 0) Az onkormányzat követeléséľől való
részben vagy egészben töľténő - lemondásra
és a költségvetési szervet megillető
kĺjvetelésről való lemondáshoz való előzetes
hozzź!áru|ásra

a) 20 millió Ft értékJľratár feletti esetekben a
Képviselő-testiilet,
b.) f0 mi|lió Ft egyedi értékhatárig a
Y źtrosgazdá'lkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

9.s A Rendelet 22. $ (l) bekezdése he|yébe a
következő rendelkezés lép:

,,22.s Q) Az onkormányzat behajthatatlannak
nem minősiilő követe|éséről való részben vagy
egészben történő - lemondásra és a költségvetési
szervet megillető követelésről való lemondáshoz
v a|ő e|őzetes hozzáj źtru|ásra

a\ f0 millió Ft értékhatar feletti esetekben a
Képviselő-test[ilet,

b) 20 millió Ft egyedi érték'hatźlrig a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

jogosult."

10.s A Rendelet 24.$-a a következő (4)
bekezdéssel egészii| ki:

,24. s (4) A korldtozottan forgalomképes
vagyonelemeket a Rendelet 2. melléklete
tartalmazzu"

36.{ (5) A vagyonkezelői ioe ingyenes

11.s A Rendelet 36. s (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

-36. $ (5) A vagyonkezelői jog ingyenes
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átengedése kizárő|ag az onkormányzat I00%o-

os tulajdonźhan źi|ő nonproťrt Kft. részére
történhet

átengedése kizátrőlrag az onkormányzat | 00%o-os

tulajdonában álló nonprofit gazdasógi tdrsasóg
és az onkormónyzat óltal irónyí.tott költségvetési
szerv részére tiirténheĹ,,

12.s A Rendelet 36. $-a a következő (6)
bekęzdéssel egészül ki:

,36. s G) Vag1lonkezelésbe adható minden
olyan änkormdnyzati vaglonelem, amely
önkormónvzati feladat ellútlźsót szolsdlhati a "
13. s A Rendelet a következő 37lA. $-al egészül
ki:

,,37/Á. $ (1) Amennyiben a vagłonkex,elői jog
megszerzlźse vagĺ g1lakorldsa a vagłonkezelő
óltal teljesí.tett ellenérték fejében tiirténik, az
ellenértéket az e rendeletben meghatdrozott
mlídon pénzösszegben vagl il vagłonkezelő dltal
a szerződésben vóllalt, a vagyonkezelésbe vett
vaglonelem dllagdt, értékét megőrző vug
annak niivekedését eredményező vagyonkezelői
tevékenységként, szerződéses
kötelezettségvdllalósként kell meghatórozni a
vaglonkezelési szerződésben. Az ellenérték
meghatdrozósúndl Jigłelembe kell venni a
vag1lonelem sajótos jellegét' valamint a
vaglonkezelő dltal végzett iinkormónyzati
käzfeladattal kapcsolatos szempontokat, a
kii4feladat ellátósónak bevételeit és gazdasógi

feltételeit.

(2) Amennyiben a vaglonkezelői jog
megszeľzésének és glakorldsónak ellenértéke
meghatórozott pén7összeg, azt a vag1lonkezelési
szerződésben foglaltaknak megfelelően eg/
iisszeg b e n vag1l meg hatdrozott rendszeres s éggel
keII megftzetni^ A vagyonkezelői jos
megszerzésének és glakorldsónak pénzbeli
ellenértéke (díja) a díjra vonatkozó szakéĺői
értékbecslés alapjón meghatđrozott iisszeg,
amennyiben a tulajdonosi jogglakorló
versenyeztetés lefolytatósóróI diint, úgy a
versenyeztetés sorón kialakult összeg.

(3) Az ellenértékként végzett tevékenység
hónapokban vag években meghatórozott
időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a
vagłonkezelési szerződésnek tartalmaznia keIL
Ellenértékként végzett tevékenys ég k iilö niis en : a
vagłonkezelésbe vett vagĺonelemek
értékcsijkkentését meghaladóan végzett, azok
értékét növelő Íelújítds, póthÍlagos beruházás,
tovóbbó az iizemeltetési költségek kiirébe nem
tartozó dllagvédelem A vagyonkezelési
szerződés tartalmazz,a a vag1ĺonkezelésbe adott
vagyon kezelésbe adds időpontidban fenndlló
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óllapotdt (értéké). A vagłonkezelésbe adott
eszkiiziik vaglonénékelése sordn alkalmazott
értékelési eljdrós elveit, módszerét,
dokumentóIósi szabóIyait, felelőseit az
onkormdnyzat értékelési szabóIyzata
tartalmauu A vagłonkezelő a vagłonkezelői
jog megszűínésekor kiiteles a vagyonkezelésbe
vetl vagyoltnak a kezeléslle adús idűpontjúIlan
fennólló ltllapotlźhoz (értékéhez) viszonyított
kiilönbözetével (csiikkenésével vag
niivekedésével) a vagyonkezelési szerződés
szerint elszómolni.

(4) A (3) bekezdés szerint elvégzett tevékenység
értékét a vagłonkezelőnek bizonylatokkal kell
igazolnia, és arról a vaglonkezelési
szerződésben meghatdrozott módon és
gyakorisdggal, de legalóbb évente az
onkormányzat Képviselő-testiilete felé eI keII
szdmolnia

(5) Amennyiben a vagyonkezelői jog
megszerzésének, głakorldsdnak ellenéĺéke
részben vagł egészben a vagyonkezelésbe vett
vagyonelemen végzett (3) bekezdés szerinti
tevékenység, a vaglonkezelő az e tevékenységgel
iisszefiggő áItaldnos forgalmi adó i)sszegét az
onkormdnvzat sruÍmdra megtéríti.',
14.$ A Rendelet a következő 37lB. $-al egészül
ki:

,,37/B. s (I) A vagłonkezelőt megillető jogok
gĺakorlósót, annak szabóIyszertiségét,
céIszerthégét a VdrosgazdóIkodltsi és Pénzügłi
Bizottsóg ellenőrzi a vagyonkezelő dltal
eI készített részletes írds beli j elenté s, b esx,ómo Ió,
vagy elszámolds alapjón.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja ü
vagyonkezelésbe adott vaglonnal való
gazddlkodlźs vizsgdlata, ennek keretében
kälänäsen: az änkormdnyzati
vaglonnyilvdntartds hitelességének,
teljességének és helyességének biztosítdsa,
tovdbbd a jogszerűítlen, szerződésellenes, vag) a
tulajdonos érdekeit sértő, tovlÍbbó az
onkormdnyzatot hótrdnyosan érintő
vagłonkezelői intézkedések feltdrdsa és a
j og szeríí óllapot helyreállítós a.

(3) A Vórosgazddlkoddsi és Pénziigłi Bizottslźg
ýagy megbízottja a tulajdonosi ellenőrzés
keretében jogosult:
a) az ellenőrziitt szerý vagyonkezelésében dIIó,
önkormónyzati tulajdonba tartozó ingatlan
teriiletére belépni,
b) az ellenőrzés tórgydhoz kapcsolódó iľatokba

30



és mds dokumentumokba, elektronikus
adathordozlón tórolt adatokban a kiilijn
jogszabdlyokban meghatdrozott adat- és
títokvédelmi előírdsok betartdsával
betekinteni, azokróI mósolatot, kivonaÍot,
tanúsíh,ányt készíttetni, ennek éľdekéhen il
vagłonkezelői szem irodai helyiségeibe belépni,
és ott tartózkodni,
c) az ellenőrzi)tt vagłonkezelő vezetőjétőI és
bdrmely alkalmazoujdtól írósban vagł saíban
felvilltgosí.tdst, informdciót kérni"

(4) A Wźrosgazdólkodósi és Pénziigyi Bizottsdg
vagl megbízottja a tulajdonosi ellenőrzés sorón
a) jogait ílg1l glakorolja, hogł az ellenőrzött
vag1łonkezelő tevékenységét és rendeltetésszeríÍ
műíkijdését a lehető legkisebb mértékben
zavarja,
b) tevé ke nys égének meg kezdés éről az elle nőrziitt
v agy o nkezelő vezetőj ét az ellenőrzés meg kezdés e
előtt legaldbb 8 nappal tójékoztatja,
c) megdllapítósait tdrglszeríĺen, a valósógnak
megfelelóíen ellenőrzési jelentésbe foglalja és a
jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést
az ellenőľzijtt vaglonkezelő vezetőjének
megküldL

(5) Az ellenőrzött vag1lonkezelő, vagy képviselője
jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknéI jelen lenni'
b) az ellenőrzés mególlapítltsait megismerni, a
jelentéstervezetre észrevételt tenni a
jelentéstervezet kézhezvételétdl szdmított 8 beliil.

(6) A Mag1larorszóg helyi iinkormónyzatairóI
szóló tömény 109. s (8) bekezdésében foglaltak
figłelembevételével az ellenőrzött vagyłonkezelő,
vagĺ képviselője köteles :

a) az ellenőrzés végrehajtásdt elősegí.teni, abban
egłiittmíÍködni,
b) az ellenőrzést végző részére szlóban vagł
írdsban a kért tdjékoztatdst, felvillźgosítóst,
nyilatkozatot megadni, a dokumentdciókba a
b ete k intés t b izto s í't ani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre
bocsdtox dokumentdció (iratok, okmdnyok,
adato k) telj ess égérőI nyilat kozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez
sziiks éges egł éb feltétele ket megteremtenů,
e) az ellenőrzés megóIlapítdsai, javaslataí
alapjón tett intézkedéseírőI a polgórmestert
tdjékoztatni.

(7) Á Vdrosgazddlkodlźsi és Pénziigyi BizottslÍg
az adott évben elvégzett tulajdonosi
ellenőrzésének
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összefoglaló jelentésben tdjékoztatja ű
Képviselő-testiiletet _ a tórgłévet követően a
zdrszdmadósi rendelettervezet benyújtlźsóval
esvideiúíIep.,'
15.s A Rendelet a kĺjvetkező 39lA. $-al egésztil
ki:

,,3g/A. $ (1) Az onkormdnyzat a vagyonóval
való gazdáIkodósa körében a vagyonkezelési
szerződésen kíviili egléb olyan köazolgóltatósi,
megbízási, tovdbbá vóIlalkozdsi jellegíi
szerződéseket köthet, amelynek céIja a
vag1lonelemek érték-, és óllagmegóvdsdt
szolgóló őrzéséről, iizemeltetésérdl való
gondoskodlźs; a vaglon értékét növelő
beruhózlts, felújí,tós megvalósítltsdval
kapcsolatos feladatok elldtósa; valamint ű
bevételek nijvelését szolgdló hasznosítdsa,
értékesítése (a tovdbbiakban:
v agł o ng azddl k o dlts i s zer ződé s).

(2) VagĺongazdólkodtÍsi szerződés
közbeszerzés nélkíil _ kizárólag e rendelet 3.

mell é k lete s zerinti kizdr ó lag o s j o g g al re n de l k e ző
s zerv e zette l ki)th ető.

(3) a (2) bekezdésben szabólyozott közbeszerzés
nélkiili szerződéskijtés addig alkalmazható,
amíg a közbeszerzésekrőI szóló 201I. évi CWI.
törvény 9. s (1) bekezdés k) pont a) alpontjóban
s zab dly o zo tt feltéte l fe nn dll.

(4) A (2) bekezdés szerinti, kizóróIagos joggal
rendelkező szervezettel a vagyongazdóIkodősi
szerződés _ a tdĺglévi kiiltségvetésben bíztosított

fedezet erejéig - megkiitéséről, módosítlźsdróI,
megsziintetésérdl a Vdľosgazdólkoůźsi és
P énziigł i B izott s óg dłi nt.

(Đ A vagyongazddlkodlźsi szerződés a
kizárólagos joggal rendelkező szervek
kivételével _ csak olyan szerwel köthető, amely
a szerződésben vdllalja a szerződést biztosí.tó
mellékkötelezettségek, valamint ű
vaglongazddlkodási szerződés időtartamdra
megfelelő felelősségbiztosí.tós kikötését'
egyebekben a vag|ongazddlkodlźsi szerződés
megkötésére a nemzeti vaglonróI szóló
törvény b en fo glaltak az irdny adó k.

(6) A vagłongazdóIkodlźsi szerződésben az
onkormónyzat Magyarorszdg helyi
önkormónyzatairól szóIó törvényben
meghatdrozott feladat- és hatáskijrének
gyakorlósdra vonatkoaj törvényi előírósoktól
nem lehet eltérni.

(7) A vagyongazddlkodósi szerződésben az

:1
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iin ko rmdny zati dö ntést ligł elembe véve meg kell
hatórozni az ellenőrzéssel kapcsolatos eljdrdst'
az ellenőrzési jogosíndnyokat és ľendelkezni
kell az ellenőrzés végrehajtdsdról.

(8) A vagyongazddlkodlźsi szerződésben a
vagłongazdólkodással megbízott szerv (a

tovdbbiakban e szakaszban megbízott)
megbízható azzal, hogl a tulajdonosi jogokat
gĺakorló szerv nevében és képviseletében
eljóma, e rendelet és a vagyongazdólkodósi
szerződés keretei kiizött
a) gondoskodjon a vagyon őrzésével,
iizemeltetésével kapcsolatos feladatok más
szeméIyek, vagy szervezetek igénybevételével
tö rténő elldttatós ór ó l ;
b) lebonyolítsa üz értékesítést vag a
hasznosíttźst (az értékesí.tésről, hasznosítdsról
szóló szerződéses rendelkezések alapjdn és

keretei között) oly módon, hogl az értékesítés,
hasznosítlźs módjdt, tartalmót és feltételeit
meghatĺźroaa, a diintéshozatalhoz sziikséges
előkészítő munkdkat elvégeue és a diintésre
vonatkoaÍ javaslatót a tulajdonosi jogot
gyakorló szem elé terjessze;
c) lebonyolítsa a versenyeztetést oly módon,
hogy a versenyeztetés jogszabdlyban előírt

feltételeinek teljesiilése esetén (a tulajdonosi
jogokat głakoľló szeľvnek a versenyeztetés
lefo lytatds óra vonatko zli, a vagl ongazdólko dós i
szerződésben rögzíua döntése alapjdn és keľeti
kiizött) az eg),es versenyeztetési eljórósok
módjdt, tartalmót és feltételeit meghatórozza, az
eljáróst megindítsa, lefolytassa és annak
ere dmény ére vonatkozó j avas laÍót a t ulaj do nosi
jogot gslakorló szerv elé terjessze;
d) a vagłongazdólkoddsi szerződésben kapott
meghatalmazós alapjdn és keretei között alóírja
a v agł one lemek értékes ítés érdl, h asznosítús dróI
szóló szerződést;
e) ellóssa a hasznosított vag értékesített
vagłonelemekhez kapcsolódó kiegészí.tő
pénziigĺi nyilvóntartdsi, beszedési és behajtósi

feladatokat;
fl ellóssa a vagyonelemeket érintő beruhdzdsi,

fe l új ít ó s i fe l a d at o k aL.

(9) Amennyiben a vaglongazdóIkodási
szerződés alóírósi meghatalmazóst is furtalmaz,
túgy a megbízott a vag1lonelemek konkrét
értékesítésérőI, vagy hasznosítósóróI szóIó
szerződés aldírdsdra _ e rendelet szabdlyainak
meg1felelően _ kizórólag a tulajdonosi jogokat
gyakorló szervnek az adott szerződés
j óv óh agy ds dró l, meg kötés éľől szlíló tulaj dono si
diintését kiivetően, a



szerződésben kapott meghatalmazds alapjón és
keretei käzätt jogosult.

( 1 0) A v agĺ ongazdóIkodósi szerződés ben a fele k
elszómoldsi kiitelezettséggel

megdllapodhatnak üz értékesítésbőI'
hasznosítltsból befolyt drbevétel vagł hozam
megoszÍttsóban, vap a meghatdrozott
hónyaddnak a megbízott részérdl az
onkormdnyzat j avdra töĺénő befektetésében

(11)Ámegbízottavagłongazddlkoůźsi
szerződéssel haszndlatóban Iévő vaglonnal _ az
önkormlÍnyzati kötelező feladatelldtds sérelme
nélkiil _ a vonatkozó jogszabdlyok és e rendelet,
valamint a szerződés keretei között gazdóIkodik.

(l2) A vagyongazdólkoddsi szerződésben meg
kell hatdrozni a vaglongazdólkodásra dtadott
vaglonnal kapcsolatban a tulajdonost terhelő
pénziigli kötelezettségek teljesítésének
szaháIvaÍĹ,'

44'$ (1) Az onkormányzat a költségvetési
szervei feladatainak e||ätásához szi'ikséges
vagyont elsődlegesen vagyonkezelői jog
létesítése útján biĺositja. A vagyonkezelői jog
a|apjźtn a költségvetési szew része töľténő
vagyonźúadźts _ ha a Képviselő-testiilet eltérően
nem dönt _ nvilvántaľtási éľtéken történik.

16.$ A Rendelet 44. $ (1) helyébe a következő
rendelkezés lép:

,44. s (1) Az onkormányzat a költségvetési
szervei feladatainak e||źtásához szükséges lzgó
vagyont elsőđlegesen vagyonkezelői jog
létesítése iÍjźn, az ingatlan vag)ont haszndlat
íltjón biztosítja A költségvetési szeľv része
töľténő varyĺonźúadás _ ha a Képviselő.testtilet
eltérően nem dönt nvilvántaľtási éľtéken
történik.''

44.s (4) Az Önkormányzat költségvetési szerve
a vagyon haszná|atáért nem köteles ellenértéket
fizetni az Önkormánv zatnak.

17.s A Rendelet 44. $ (4) bekezdése helyébe a|

k<jvetkező rendelkezés lép: 
I

,,(4) Az onkoľmányzat a költségvetési szerv
részére haszndlatra kizltróIag a közfeladat
elldtása céIjóból, a közfeladat elldtdsdhoz
sziłkséges mértékben ing1łenesen biztosí.t
ingatlant."

46.$ (2) Ha a Képviselő-testi.ilet a foľrások
biĺosítása során másként nem dönt, a
költségvetési szerv részére biztosított forrásból
megszerzett ingó dolog, vagyoni értékíĺ jog és
táľsasági részesedés a költségvetési Szerv
tulajdona. Ugyanígy a költségvetési szerv saját

nem aZ onkormányzattól sztrmaző
forrásaiból beszerzett ezen v agy onelemek is.

18.$ A Rendelet 46. $ (2) bekezdés helyébe a|

következő rendelkezés lép: ]

,,(2) Az onkormónyzat tulajdona a

a) kiiltségvetési szerv részére az onkormónyzat
dkal biztosítou forrósból szerzett ingó dolog,
vag1łoni értékíÍ jog;

b) a kiiltségvetési szerv dltal beszerzett, nem az
onkormdnyzattól szdrmazlí forrdsbóI szdrmaaí
ingó dolog, vagloni értékíÍ jog.,
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10.$ (5) Az onkormźnyzatnźů a könywizsgáló
feladata az egyszerusített éves kóltségvetési
beszámoló kónywiteli mérlegében kimutatott
eszközök értékadatai az önkormányzati
ingatlankataszter nyi|vántartásban, valamint a
zźtrszźlmadátshoz készített vagyonkimutatásban
szereplő értékadatokkal való egyezőségének
vizsgálata is.

Hatálrvźńvestĺi

37.$ (1) A Képviselő-testtilet rendeletében
hatátozzameg:.
a) a vagyonkezelői jog ellenértékét,
b) az ingyenes átengedés,
c) a vagyonkezelői jog gyakorlásának,
d) valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének
részletes szabá|yait.
(2) Ha a vagyonkeze|ói jog létesítésének célja,
tartalrma vagy a vagyonelem sajátossága
sziikségessé teszi az (1) bekezdésben
foglaltakat vagyonelemenként kell rendeletben
meghatźtrozni,

HatźivátvesZti

44.s Q) Ha a vagyonhasznźůatának biztosítása
nem vagyonkezelői jog létesítése útján töľténik,
az Önkormányzat költségvetési szerve
feladatának e||átásáthoz _ működési feltételek
a|apítő szew źita| történő biztosítás jogcímén
vagy haszonélvezet jogcímén - hasznáihatja azt
a vagyont, amely |e|tárźban, mint az
onkormányzat tulaj dona szerepel.

|Hatźiyźúveszti

46. $ (1) A költségvetési szerv tulajdona a nem
az onkormźnyzat áita| binositott forrásokból
szerzett ingatlan, vagyoni éľtékű jog, társasági
részesedés' Visszterhes szerzésĺik és
elidegenítésük a Képviselő-testület előzetes
hozzźú źtru|źls áv al történhet.

IHatályát veszti
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INDoKoLÁs

Általános indoklás

A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyoniíľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 6612012. CXII.13.) önkormĺĺnyzatirenďe|et módosításanak aIapjaegyésú'
a megváltozott jogszabályi köľnyezet, másrészt a jogalkalmazés során fęlmeľtilő kérdések
rendezése.

Részletes indok|ás
1.$-hoz

A Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvény 2014. március 15-én hatźtlyba lépése
miatt szfüséges módosítás.

2.$-hoz
Az éľtelmező rendelkezések bővítése vált sziikségessé, így a ľendeletben szabá|yozott egyes
rendelkezések értelme zése egyértelmúbbé válik.

3.-4.,6.$-hoz
Pontosítást tarta|maznak, mely különösen az Önkoľmáĺyzat ingó és ingatlanvagyonát éľintő
nyilvántaľtás és vagyonkimutatást érintően.

5.$-hoz
Az onkoľmányzat tulajdonában lévő vagyonelemek Ieltźnozásźra vonatkozó szabályokat
tarta|mazza, amely a vagyonľendeletbęn eddig nem szerepelt. Edđig egy külön rendeletben
keľĹilt szab źůy ozásr a.

7.$-hoz
A vagyongazdálkodási tęľv a nemzetí vagyonĺól szóló törvény felhatalmazása a|apjźn készül,
a ľendelet a kozép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tęrv iđőtartanát' felülvizsgźiatźi
hatźlrozzameg,

8.$-hoz

A fulajdonost megillető jogok gyakorlásában közremfüĺjdő szervek kĺjrét bővíti az
önkoľmányzat költségvetési szervével.

9.$-hoz

A követelésről való lemondás szabá|yait pontosítja olya módon, hogy a rendelkezés csak a
behajthatatlannak nem minőstilő követelésről való lemondásra tarta|maz szabá|yokat,

10.$-hoz

A kor|átozottan foľgalomképes vagyonelemek körét jelöli ki. A NvtV. 5. $ (2) bekezdés c)
pontja lehetőséget teľemt arra, hogy egyes vagyonelemeket az onkormanyzat rendelettel
korlátozottan forgalomképes vagyonelemmé nyilvanítson. A törvény 5. $ (5) bekezdése
alapjan: ,,A helyi ônkormányzat korlátozottanforgalomképes tÓrzsvagłonát képezi
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a) a helyi onkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) a helyi onkormányzat tulajdonában álló, a helyi onkormányzat képviselő-testülete és

szervei, továbbá a helyi t)nkormányzat által fenntartott, kazfeladatot ellátó intézmény,

kahségvetési szerv elhelyezését, vąlamint azok feladatának ellátósát szolgóló épület,

épületrész,

c) a helyi onkormányzat többségi tulajdonában álló, kazszolgáltatási tevékenységet vagy
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági tórsaságban fennálló, helyi önkormányzati
tul aj donb an l év ő t ár s as ági r é s ze s e dé s, tov ább á

d) a Balatoni Hajózósi Zrt'-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában ál1ó tĺĺľsasági
részeseđés.''

Fentiekľe tekintettel a kozfe|adatot ellátó gazdaságí tĺírsaságok feladat e||átását biztosító
vagyonelemeket sztikséges ľendelettel korlátozottan forgalomképes vagyonelemmé
nyilvánítani.

Ezen iĺgatlan vagyonelemek, valamint a helyi ĺinkoľmányzat tital' fenntartott, közfeladatot
ellátó intézmény, kĺĺltségvetési szerv elhelyezését' valamint azok felađatźnak el|átásźt
szolgáló ingatlan vagyonelemek felsoroláséú avagyonľende|etL. melléklete tarta|mazza;

Il-14. $-hoz
Az Mĺjw. l09. $ (4) bekezdése alapjrĺn: ,,A képviselő-testület rendeletében hątórozza meg a
vagłonkezelői jog ellenértékét, az ing/enes átengedés, ą vagłonkezelői jog głakorlásának,
valamint a vag,lonkezelé s ellenőrzé s ének r é szl ete s szabólyait.,'
Ezen felhata|mazás alapján bővítetésre kerül azon szervek köre, akiknek vagyonkeze|ói jog
ingyenesen átengedhető.
Meghatĺíľozásra kerĹilt a vagyonkezelésbe adható ingatlanok körét, valamint a vagyonkezelési
jog ellenértékét az alábbiak szerint:

- A vagyonkezelői jog megszerzésének vagy gyakorlásanak ellenértékének
meghatźrozása vagyonelemenként kertil meghatározásta, akkor, amikor a Képviselő-
testiilet vagyonkezelési jog a|apítźsáről dĺint. A rendelęt az eLLenérték

meghatźrozásźná|figyelembeveendőszempontokathatźnozzameg,úgyminta
vagyonelem sajátos jellegét, a vagyonkezęIő á|talvégzett önkoľmányzatikozfe|adattal
kapcsolatos szempontokat, a közfeladat ellátásrának bevételeit és gazđasźtgi feltételeit.

- Az ellenérték meghatźrozhatő péluben kifejezve vagy avagyonkeze|ő á|ta| a
szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe vett vagyonelem állagát, értékétmegorzo
vagy annak növekedését eredményező vagyonk ezelői tevékenységben.

- Amennyibeĺ az ellenérték meghatźrozott pénzösszeg, úgy azt a vagyonkezelési
szeľződésben foglaltaknak megfelelően egy összegben vagy meghatźrozott
rendszerességgel kell megfizetni. Az ellenéľtékként végzett tevékenység hónapokban
vagy években meghatáĺozott időtaľtamľa eső, pénzben kifejezett éľtékét a

vagyonkez elési szerzódésnek kell tartalm azrua;

Szabźiyozźtsra kęľiilt a vagyonkezelés ellenőrzése is, melyet aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság által megbízott szew, annak munkatársa Látja eI, a rendeletben meghatźrozott
jogosítványokkal és hataĺidők betaľtásával.

15.$-hoz
A vagyong azdźlkodási szerzőđés fó szabá|yait ňgzíti az tlj, 39 l A. $ .

A vagyonĺendelet értelmében avagyoÍLgazdálkodás fogalma: az onkormányzat avagyonáva|
va\ő gazdttlkodása kĺirében a vagyonkezelési szerződésen kívüli egyéb olyan kozszo|gźůtatásí,



megbízási, tovźlbbá vállalkozási jellegrĺ szerződéseket köthet, amelynek céIja a vagyonelemek
érték-, és állagmegóvását szolgáló őrzéséróI, iizemeltetéséľől való gondoskodás; a vagyon
éľtékét növelő beruhźzás, felújítás megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása; valamint a
bevételek növelését szolgá|ő hasznosítása, éľtékesítése.

SzabáIyozásra keľült, hogy a vagyoÍIgazđálkodási szetzoďés _kozbeszerzés nélktil _k'lzarőIag
ę renđelet szeľint kizarólagos joggal ľendelkező szervezettel (3. melléklet), a vagyonnal
kapcsolatos közszolgá|tatźs vagy kĺizfeladat e|Iátétsa vagy annak megszervezése érdekében
kĺithető, a megkötéséről, módosításaról, megsztintetéséről a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság dönt.

Meghatarozásľa keľĹil, hogy a vagyongazdálkodással megbízott szerv a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv nevében és képviseletében eljárva' a vagyonľendelet és a vagyongazdálkodási
szerz(5ďéskereteikozottmilyenfeladatokkalbízhatőmeg.

16-18.$-hoz
A kĺiltségvetési szervek használatátl vagyonkezelését szabá|yozza, mely szerint az ingő
do l gok do l gok vagyonkeze l é sbe kerĹilnek, az ingat|arlok használatb a.

1e.$
A vagyonľendelet 1. melléklete 1arta|mazza a vagyonkimutatás tagolását. Az á||amhánaĺźs
szĺĺmviteléről szóló 4l20I3. (I.11.) Kormĺínyrenđelet a vagyonÍendelettől eltérő, enyhébb
taľtalmú tagolást tarta|maz, igy a magasabb szinhĺ jogszabá|ynak való megfelelés miatt
szfüséges módosítani az I. me||ékletet.

A vagyonľendelet 3. męlléklete a kízárő|agos joggal renđelkező <inkormanyzati táľsaságok
fe l s oro l ás át tarta|mazza.

20-21.$-hoz
Jo stechnikai rendelkezéseket tarta|maz,
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