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Budapest-Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete a helyi 0nkor- 
manyzatokrol szolo 1990. evi LXV. tv.16.5 (1) bekezdesben kapott 
felhatalmazas alapjan a 79.5 (2)bek. a) es b), a 80.5 (1) bekezd6- 
seben fogalaltak vegrehajtasara - Budapest-Csepel onkormdnyzata 
vagyonarol valo rendelkezesi jog gyakorlasanak szabalyair61 - az 
alabbi rendeletet alkotja : 

A rendelet hatalya 

A rendelet hatalya a Budapest-Csepel ~nkormanyzata tulajdonaban 
a110 ingatlan 6s ingo vagyontargyakra (befektetett es forgoeszko- 

) zokre), vagyonerteku jogokra es immaterialis javakra terjed ki 
(tovabbiakban: onkormanyzati vagyon). 

Az onkormanyzati vagyon 

(1) Az onkormanyzati vagyon targyai forgalomkeptelen, korlatozot- 
tan forgalomkepes es forgalomkepes vagyonelemekbdl a11 (1.s~. 
melleklet). 

(2) Az onkormanyzati torzsvagyon korebe a forgalomkeptelen es a 
korlatozottan forgalomkepes vagyontargyak koret e rendelet 
allapitja meg. 

(3) A torzsvagyon korenek meghatarozasa es modositasa a Kepvi- 
seld-testulet kizarolagos hataskorebe tartozik. 

(4) Torzsvagyonnak az az onkormanyzati tulajdon nyilvanithato, 
amely kozvetlenul kotelezd onkormanyzati feladat- es hataskor 
ellatasat vagy kozhatalom gyakorlasat szolgalja. 

(5) A fdvarosban a helyi kozutak 6s mutargyaik, a terek, parkok 
tulajdonjogat a fdvarosi es a keruleti onkormanyzatok egymasra 
atruhazhatjak. 

(6) A jogszabalyban foglaltakon tulmenden forgalomkeptelenek a 
kozteruleti ingo vagyontargyak(kozteru1eti mualkotasok stb.), 
a reszletes rendezesi tervben kozcelu hasznositasra kijelolt 
ingatlanok, az elidegenitesi tilalmi jegyzekben szerepld ber- 
lakasok, tovabba a szocialis berlakasok es szukseglakasok. 



(7) Az onkormanyzati torzsvagyon reszet kepezd helyi kozutak es 
mutargyaik, tovabba a helyi kozmUvek koncesszios hasznosita- 
sa targyaban a Kepviseld-testulet jogosult palyazat kiirasara 
es annak elbiralasara. E hataskoret nem ruhazhatja at. A 
koncesszios palyazat kiirasa eldtt ki kell kerni az illetekes 
gazdasagi kamara velemenyet is. 

(8) A koncesszios szerzddes alziirasara az onkormanyzat neveben a 
polgarmester jogosult. 

(9) A Polgarmesteri Hivatal (tovabbiakban: hivatal) tulajdonaban 
lev8 leveltari anyagot elidegeniteni csak a leveltari anyag 
vedelmerdl es a lev6ltarakr61 szolo jogszabaly szerint lehet. 

(1) A jogszabalyokban foglaltakon tulmenden korlatozottan forga- 
lomkepesek az onkormanyzat tulajdonaban lev8 mUveszeti alko- 
tasok, a kozuzemi szolgaltatast vegzd vallalatok hasznalata- 
ba adott onkormanyzati vagyon. 

(2) A mUemlek, a mUeml6k jellegU dpitmeny es egyeb alkotas, annak 
tartozekai, tovabba a vele kapcsolatos kepzd vagy iparmuvksze- 
ti alkotasok elidegeniteskhez, megterhelesehez, kezeldi joga 
atruhazasahoz, hasznalati vagy berleti joga gazdasagi tarsa- 
sagba va16 bevitelehez az illetekes miniszter hozzajarulasa 
szukseges. 

(3) A vedett termeszeti terulet elidegenitesehez, kezeldi vagy 
hasznalati joganak atadasahoz az illetekes miniszter hozza- 
jarulasa szukseges. 

(4) Erddnek mas szerv tulajdonaba, kezelesebe, hasznalataba tdrte- 
nd atadasahoz az erddfelugyeldseg hozzajarulasa szukseges. 

(5) Muzealis emlek, muzealis kozgytljtemeny. elidegenitesehez a 
muvelddesi 6s kozoktatasi miniszter hozzajarulasa szukseges. 



11. 

A tulajdonosi jogok gyakorlasa 

(1) Az onkormanyzatot megilletik mindazok a jogok, es terhelik 
mindazok a kotelezettsegek, melyek a tulajdonost megilletik, 
illetve terhelik. 

(2) Egyes, a tulajdoni jogok gyakorlasa koreben felmerult felada- 
tokat a Kepvisel6-testulet rendelkezesei szerint a hivatal, 
yagy a Kepvisel6-testulet altal megbizott termeszetes, vagy 
log1 szemely, illetve ezek jogi szemelyiseg nelkuli szerve- 
zetei is ellathatnak. Ez azonban nem min6sul a tulajdonosi 
jogok atruhazasanak. 

(3) Az onkormanyzati vagyon kezelesevel megbizott szerv koteles 
tev6kenyseger61 az eves beszamoloval egyid6ben tajekoztatni a 
Kepvisel6-testuletet. 

A korlatozottan forgalomkepes vagyon feletti 
tulajdonjog gyakorlasa 

(1) A Kepvisel6-testulet rendelkezik az 1. sz. melleklet (2) pont- 
jaban reszletezett onkormanyzati vagyon szerzeser61, elidege- 
nit6ser61, megterhel6ser61 es gazdasagi tarsasagba valo bevi- 
tel6r61, a (2) bekezdesben foglaltak kivetelevel. 

(2) A muzealis emlek, muzealis kozgyujtemeny, az onkormanyzati 
kozszolgaltatasok alapvet6 funkciojat szolgalo mUvel6desi, 
oktatasi, egeszsegugyi, szocialis, es egyeb int6zmenyek 
hasznalataban lev onkormanyzati ingovagyon szerzeser61, 
elidegeniteser61, megterheleser61 gazdasagi tarsasagba valo 
beviteler81 a polgarmester dont. 



(3) A Kepvisel6-testiilet az 1. sz. melleklet (2)pontjaban b)- e) 
pontjaig reszletezett, valamint a g) pontban megjelolt kor- 
latozottan forgalomkepes vagyonkor tulajdonjog valtozasaval 
nem jar6 egyeb hasznositasrol valo dontesre - amennyiben nincs 
intezmenye, koziizeme, illet6leg hivatala hasznalataban - 
felhatalmazza a polgarmestert. 

(4) Ha az (1) bekezdesben foglalt vagyonkor az onkormanyzat intez- 
menye, illetve a hivatala hasznalataban van, akkor - 
hasznositas eseten - a (7) bekezdese szerint kell eljarni. 

(5) A Kepvisel6-testiilet az 1. sz. melldklet (2)pontjaban reszle- 
tezett onkormanyzati vagyon - tulajdonjog valtoz~saval nem 
jar6 - egyeb modon torten6 hasznositasat az alapito okirat 
szerinti tevekenyseg kereteben - intezmenyeire, koziizemere, 

I hivatalara ruhazza. 

(6) Az intezmeny, koziizem es a hivatal - az alapito okirat 
szerinti tevekenysege kereteben - a haszndlataban lev6 
ingatlan berbeadasara egy evre szerz6dest kothet, amelyr6l 15 
napon beliil a szerzbdessel egyiitt koteles a polgarmestert ta- 
jekoztatni. 

(7) Az intezmeny, a koziizem es a hivatal a hasznalataban lev6 
onkormanyzati vagyont, - az alapito okirat, szervezeti es 
mtlkodesi szabdlyzat szerinti alaptevekenysege kereten tul, 
tulajdonjog valtozasaval nem jar6 - egyeb modon haszno- 
sithatja, amelyhez a polgarmester el6zetes hozzajarulasa sziik- 
seges . 

(1) A hivatal es az intezmeny a hasznalataban lev6 onkormanyzati 
vagyont a reszere nyujtott tamogatast es sajat bevetelet - az 
alapit6 okirat szerinti tevekenyseg kereteben - ondlloan 
hasznalja fel mtlkodtetese drdekeben. 

(2) A koziizem a hasznalataban lev6 onkormanyzati vagyonnal - ha 
jogszabaly maskepp nem rendelkezik - onalldan gazdalkodik. 

(3) A koziizem hasznalataban ldv6 vagyont a Kepvisel6-testiilet csak 
a koziizem megsziintetese 6s atszervezese eseten - az atszerve- 
zessel aranyosan - vonhatja el a koziizemt61. 



A forgalomkepes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlasa 

7. 5. 

(1) Forgalomkepes minden olyan onkormanyzati vagyon, amely nem 
tartozik a 2.5 (6)bekezdes es a 3.5 (1) bekezdes hatalya ala. 

(2) A Kepvisel8-testulet a forgalomkepes onkormanyzati vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlasaval a (3) bekezdesben fog- 
lalt ingatlanok kivetelevel, tovabba valamennyi gazdasagi tar- 
sasagban meglevd onkormanyzati tulajdonu tdkereszesedeshez 
kapcsolodo tagsagi jogok gyakorlasclval a (4) bekezdesben fog- 
lalt kivetellel a polgarmestert bizza meg. 

(3) A Kepviseld-testulet az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok 
vonatkozasaban a tulajdonosi jogok gyakorlasdt hataskoreben 
fenntartja: 

- 210235 helyrajzi szamu onkormanyzati torzsvagyonbol 
a 32/1994.(IX.20) Kt szamu rendelet szerint kiszaba- 
lyozasra keruld epitesi telekingatlan(ok), 

A Kepvisel8-testiilet az onkormanyzat tulajdonaban a110 nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek vonatkozasdban az elidegeni- 
tesi jog gyakorlasat hatarkoreben fenntartja, ide nem ertve az 
elidegenitest szabalyoz6 kulon helyi rendeltben megdllapitott 
kiveteleket. 

(4) A Budapest-Csepel ~nkormanyzata tulajdonaban lev8 egyszemc5lyes 
gazdasagi tdrsasagok legfdbb szervenek (taggyules, kozgyules) 
alabbi jogait a Kepviseld-testulet gyakorolja: 

a) az alapito okirat (tarsasagi szerzddes, alapszabaly) 
megallapitasa (jovahagyasa) es modositasa, 

b) az alaptdke (torzstdke) felemelese es leszallitasa, 

c) az eves uzleti terv jovahagyasa, 



d) a tarsasag mas tarsasaggal valo egyesiilesenek, beolvada- 
sanak es megszunesenek, valamint mas tarsasagi formaba 
atalakulasanak elhataroz&sa, 

e) a gazdasagi tarsasagokrol szolo 1988.6vi VI.tv. 13. 
§-ban foglaltak kivetelevel a feliigyel6 bizottsag 
tagjai, valamint az igazgatosag (az iigyvezet6, ugyve- 
zet6k) es a konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa, 
illetve dijazasanak megallapitasa, 

f) a merleg megallapitasa es az eves nyereseg felosztasa, 

g) dontes a reszvenyek tipusanak atalakitasarol reszveny- 
csere vagy felulbelyegzes utjan, 

h) dontes atvaltoztathato vagy elbvasarlasi jogot biztosito 
kotveny kibocsatasarol, 

i) a tarsasag iigyvezet6inek kinevezese, felmentese, munka- 
berenek megallapitasa, 

j) a tarsasag kozeptavtl fejlesztesi tervenek jovahagyasa, 

k) dontes mindazokban a kerdesekben , melyeket a gazdasagi 
tarsasagokrdl szo16 1988.evi VI. torveny az alapito jog- 
korebe utal. 

Vegyes rendelkezesek 

(1) Az onkormanyzati vagyont az eves zarszamadashoz csatolt 
vagyonleltarban kell kimutatni. 

(2) A torzsvagyont a tobbi vagyontargytol elkiilonitve kell 
nyilvantartani. 

(3) A polgarmester - a jegyz6 utjan - koteles a vagyonleltar fo- 
lyamatos karbantartasarbl gondoskodni, es azt evente egyszer 
az eves penziigyi beszamolo - zarszamadas - kereteben a 
Kdpvisel6-testiiletnek bemutatni. 



~rtelmezd rendelkezesek 

9. 5 .  

(1) E rendelet alkalmazasaban : 

a) ingatlan : 

a fold es a folddel alkotoreszi kapcsolatban all6 minden 
dolog, 

b) vedett termeszeti terulet: 

a nemzeti park, a termeszetvedelmi terulet es a termeszeti 
emlek, 

c) viziletesitmeny : 

az az epuletnek nem minbsulb epitmeny (mtl, mtlt&rgya) es 
technoldgiai berendezes vagy felszereles, szerkezet, amely- 
nek az a rendeltetese, hogy a felszini vagy felszin alatti 
viz lefolyasi , aramlasi viszonyait, mennyiseget vagy minb- 
seget, medrenek vagy partjanak allapotat a vizek kartetele- 
inek elharitasa, illetbleg a viz hasznositasa celjabol be- 
folyasolja. 

d) vizikozmtl : 

da) egy vagy tobb telepules kozmtlves vizellatdsat ( a viz- 
termelest, az ehhez kapcsolbdo vizbAzisvedelmet, a viz- 
kezelest, a taroldst,a vizszdllitast, a vizelosztast), 

db) a kozmtlves szennyvizelvezet~st, -tisztitast szolg~lo- 
egyseges rendszert alkoto- mtlszaki letesitmeny (amely a 
szennyvizek osszegytljt4setI elvezet4sett tisztitdsat, 
a tisztitott szennyvizek es szennyviziszapok tovdbbve- 
zeteset, elhelyezeset szolg~lo mtltargyak osszessege) 6s 
annak kiegeszitbi( berendezes, tartozek stb.). 



e) leveltari anyag: 

a gazdasagi, tarsadalmi, politikai, jogi,honvedelmi,tudoma- 
nyos, muszaki, mUvelbdesi vagy egyeb szempontbol jelentbs, 
torteneti ertekU iratok (minden olyan irott szoveg, szam- 
sort terkep, tervrajz es hangjegy, amely valamely szerv 
mUkodesevel, illetbleg szemely tevekenysegevel kapcsolatban 
barmilyen anyagon, alakban es barmely eszkoz felhasznalasa- 
val keletkezett, ideertve a gepi adatfeldolgozas utjan rog- 
zitett adatokat is, kiveve a megjelenes szandekaval keszult 
konyvjellegU keziratokat), valamint barmely eljarassal 
keszult kep es hangfelv6telekt 

f) muzealis emlek: 

a termeszet es a tarsadalom olyan kiemelkedb targyi, 
irasos 6s egyeb emlekei, amelyek a termeszet alakulasanak 
es a tarsadalom fejladesenek potolhatatlan, jellegzetes 
bizonyitekai. 

g) muzealis kozgyujtemeny: 

Budapest-Csepel dnkormanyzata altal fenntartott muzeum es 
muzealis gyUjtemenyek, 

a hazank torteneti multjanak jellegzetes, potolhatatlan 
olyan emleke (epitmeny 6s egyeb alkotas, annak tartozekai, 
tovabba a vele kapcsolatos kepzb es iparmuveszeti alkota- 
sok), amely az orszag gazdasagi- tarsadalmi es kultdralis 
fejlbdesenek targyi bizonyitekaul szolgal, 6s epiteszeti, 
torteheti, regeszeti, k6pzbmU~eszeti~iparmUveszeti vagy 
neprajzi szempontb61 kiemelkedb jelentbsegU. 

i) onkormanyzat intezmenye : 

az onkormanyzat koltsegvetesebbl fenntartott, az 
onkormanyzat altal biztositott kozszolgaltatast nyujto 
szerv. 



j) onkormanyzat kozuzeme : 

kozuzemi celra alapitott olyan allami gazdalkod6 szerv, 
amelynek feliigyeletet az 1991. evi XXXIII.tv.hatalybalepe- 
sekor az onkormanyzat gyakorolja, vagy amelyet az 1990.evi 
LXV.tv. 9.5-anak (4) bekezdese alapjan az onkormanyzat 
alapitott. 

Ez a rendelet a kihirdetes napjdn lep hatalyba. 

Zaradek: Kihirdetve 1995. november 21. napjan. , -------- 



l.sz. melleklet: ---------------- 

A RENDELET 2.8 (1) BEKEZDESEBEN MEGHAT~OZOTT ONKO~NYZATI 
VAGYON RESZLETEZESE 

1. Forgalomkeptelen vagyoni korbe tartoznak: 

a) a rendelet 2.8 (5) bekezdesben foglalt kivetellel a helyi 
kozutak es mutargyaik, a terek , parkok , 

b) vizek es vizikozmunek nem minbsulb kozcelu viziletesit- 
menyek , 

c) a leveltari anyag a 2.8 (9) bek.-ben foglalt kivetellel, 

d) kozteruleti ingo vagyontargyak ( kozteri targyak, szobrok, 
tablak stb. ) , 

e) az RRT-ben kozc6lu hasznositasra kijelolt ingatlanok, 

f) az elidegenitesi tilalmi jegyzekben szereplb berlakasok, 

g) onkormanyzati szocialis berlakasok es szuks6glakasokt 

h) mindaz a vagyon, melyet a Kepviselb-testulet annak nyil- 
vanit. 

2. Korlatozottan forgalomkepes vagyoni korbe tartoznak: 

a) kozmuvek, intezmenyek es kozepuletek, 

b) muemlek, a mUeml6k jellegu epitmeny es egyeb alkotas, annak 
tartozekai, tovabba a vele kapcsolatos k6pzb vagy iparmuve- 
szeti alkotasok, 

c) varoskepi jelentbs6gU epitmeny es annak kulsbleg lathat6 
tartozekai, amely torteneti vagy muveszeti ertekere te- 
kintettel nem minbsithetb muemleknek vagy mUemlek jelle- 
gunek, de kulsb megjelenesenel fogva az adott jellegze- 
tes v8roskep kialakitasaban lenyeges szerepe van, 

d) muemleki jelentbsegu terulet, 

e) vedett termeszeti terulet, 



g) muzealis emlek, muzealis kozgyujtemenyek, 

i) az onkormanyzati kozszolgaltatasok alapvet6 funkciojat 
szolgald mUvel6desiI oktatasi, egeszsegugyi, szocialis, 
sport es egyeb intezm6nyek hasznalataba adott onkor- 
manyzati vagyon, 

j) az onkormanyzati kozhatalmi feladatok ellatasat szolgalo 
Kepviseld-testulet es szervei, valamint hivatala elhelye- 
zesere szolgald kozepuletek , 

k) a kozuzemi vallalatok hasznalataba adott vagyon, 

1) az onkormanyzat kozvetlen tulajdonaban lev6 muveszeti er- 
tekkel biro ingosagok, 

m) mindaz a vagyon, melyet a Kepvisel6-testulet annak 
nyilvanit. 

3. Forgalomkepes vagyon : ......................... 

a) lakohazak, vegyes rendeltetesu es nem lakas celjara szol- 
gal6 epuletek, lakasok, helyisegek, 

b) belteruleti 6s kulteruleti foldingatlanok 

- epitesi telkek, 
- mezogazdasagi mUvelesU foldek, 
- nem lakas celu epitesre alkalmas foldek, - egyeb foldek. 

c) az onkormanyzat kozvetlen tulajdonaban lev6 ing6 vagyontar- 
gyak 1 

d) likvid eszkozok: 

- keszpenz, 
- bankbetet, 
- kotveny , 
- uzletresz, reszveny, 
- egyeb ertekpapir, 

e) az 1. es 2. pontban meghatarozottak kiv6televel minden 
ingatlan es ingo vagyontargy (targyi es forgoeszkoz), 
valamint a vagyonert6kU jogok 6s immaterialis javak . 


