
Budapest-Csepel Onkormzhyzata 

3712000. (XII.19.) Kt. sz. rendelete 

az onkormanyzat vagyonaval valo rendelkezksi jog gyakorlasanak szabsilyairol 

szolo 28A995. (XI.2 1 .) K t . s z h i ~  rendelet modositas6ra 



137/2000. (XII. 19.) Kt. szamu rendelet 
Budapest-Csepel ~nkormhn~za ta  

vagyonaval va16 rendelkezksi jog gyakorlasanak szabilyair61 sz616 
2811995. (XI. 21.) Kt sziimu rendelet 

m6dositisiira 

Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  KCpviselo-testiilete a helyi onkorminyzatokr61 
sz616 1990. Cve LXV. tv. 16.5. (1) bekezdCsCben kapott felhatalmaztis alapjin a 
79.5. (2) bekezdCs a., Cs b., pontjiban, valamint a 80.5.(1) bekezdCsCben foglaltak 
vegrehajtisara - Budapest-Csepel ~nkormtinyzata vagyonir61 va16 rendelkezksi jog 
gyakorlistinak szabalyair61 szblo m6dositott 2811 995. (XII. 2 1 .) Kt. sz. rendeletkt az 
alabbiak szerint modositja: 

A R. 2.5 .  (6)  bekezdes a kovetkezok szerint m6dosul: 

(6) A jogszabtilyban foglaltakon t6lmenoen forgalomkCptelenek a kozteriileti ing6 
vagyonthgyak (kozteriileti miialkottisok, stb.), a rCszletes rendezksi tervben, 
szabilyoztisi tervben kozcC1u hasznosittisra kijelolt ingatlanok. 

A R. 2. 5. (7) bekezdCse a kovetkezok szerint m6dosul. 

(7) Az onkorminyzati torzsvagyon rCszCt kCpezo helyi kozutak Cs miitirgyaik, 

I 
tovtibbi a helyi kozmuvek koncesszi6s hasznosittisa ttirgyiban a KCpviselo- 
testiilet jogosult pilytizat kiirasara Cs annak elbirilisira. E hatiskorit nem 
ruhtizhatja tit. 

A R. 3.5. (4) Cs (5)  bekezdise a kovetkezok szerint m6dosul. 

(4) Erdonek mis szerv tulajdontiba, kezeliskbe, hasznalataba torteno adtistihoz az 
~l larni  Erde'szeti Szolgrilat Budapesti Igazgatbsriga hozztij irultisa sziikstges. 

(5) Muzeilis emlCk, muzealis kozgyiijtemCny elidegenitkskhez az illetkkes miniszter 
hozzijirulisa sziiksCges. 



I 
A R. 7.9. (3) 6s (4) bekezdese a kovetkezok szerint m6dosul. 

(3) A Kipviselo-testiilet az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok vonatkozasaban a 
tulajdonosi jogok gyakorlisit hatiskiirdben fenntartja: 

a.) csepel-~szak telekingatlanok 

csepel-~szak kozteriiletek 

(209989), (209987), (209985), (209980), (209982), (209979), (209967) 
(209968), (209976), (209977) 

b.) VAroskozpont 

210235 helyrajzi szarnu onkorminyzati torzsvagyonb61 a 4811 996. (XI.5 .) Kt. 
sz. rendelet szerint kiszabalyozisra keriilo Cpitesi telekingatlan(ok), 

c.) IVagy-Duna-parti teriilet 

d.) Rackeve-Soroksiri Duna-part menti deli teriiletek 

. . (4) Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t a  a tulajdoniban lCvo egyszemtlyes gazdasigi 
I 1 tArsas8gok legfobb szervenek kizar6lagos hatiskorkbe utalt alibbi jogait a 

Kepviselo-testiilet gyakorolja: 

a.) alapit6 okirat megillapitisa (j 6vzihagyasa), m6dositisa, 
b.) a szhvitel i  torvCny szerinti beszhol6  elfogadha, idekrtve az ad6zott 

eredmCny felhasznilisira vonatkoz6 dontest, 
c.) eves iizleti terv j6vzihagyisa, 
d.) jegyzett toke felemelkse, leszallitasa beleirtve a pknzbeli 6s nem penzbeli 

betit (apport) szolgiltat6sit, 
e.) a tarsasig mis tArsasaggal va16 egyesiilesenek, beolvadashak 6s 

megszunCsCnek, valamint mas tirsasigi formiba torteno Atalakulasinak 
elhatirozasa, 



f.) az 1997. 6vi CXLIV. tv. 47.5-iban foglalt kivktellel az iigyvezeto 
megvilasztisa, visszahivisa, dijazisinak megillapitisa, valamint, ha az 
iigyvezeto a tirsasaggal munkaviszonyban is ill, a munkaltat6i jogok 
gy akorlisa, 

g.) a gazdasagi tirsasagokrol sz616 1997. 6vi CXLIV. t.v 36.5-iban foglaltak 
kiv6tel6vel a feliigyelo bizottsig tagjainak megvilasztisa, visszahivisa, 
dijazisinak megillapitisa, 

h.) a konyvvizsgi16 megvilasztisa es visszahivisa, 
i.) olyan szerzodes megkotesenek jovahagyisa, amelyet a tirsasag sajit tagjaval, 

iigyvezetojevel, vagy azok kozeli hozzitartoz6j~val (Ptk.685.5. b./ pont) kot, 
j.) az alapitiskrt felelos tagok, az iigyvezetok 6s feliigyelo bizottsigi tagok ellen 

kirteritesi igknyek ervknyesitese, 
k.) mindazon iigyek, amelyeket az 1997. evi CXLIV. tv., egyeb jogszabaly, 

vagy alapit6 okirat a legfobb szerv kizirolagos hatiskorkbe utal. 

i ) 5. 5. 
A R. kiegesziil a 2. sz. mellCldette1. 

A rendelet kihirdetkse napjin lep hatalyba, a m6dositott 28/1995. (XI. 2 1 .)Kt. sz. 
rendelet m$dositisokkal nem krintett rksze viltozatlanul hatilyban marad. 
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A rendelet kihirdetve: 2000. december 19. napjin. 
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2. sz. melleklet 

Buda~est-Csepel ijnkorrnhnvzata tulaidonaban 

Iivo egvszemilves gazdasa~i tarsasagok 

1 .) Budapest-Csepel Onkombyzata Kepviselo-testiilete 
Vagyonkezelo es Vagyonhasznosito Kft. 
(CSEVAK Kft.) 

2.) csepel-~szak Fejlesztesi Kft. 

3 .) Csepeli Piacfejleszto es ~zemelteto Kft. 

4.) Csepp TV Kft. 

' 1  
5.) Csepeli drltalhnos Szolghltato Kozhasmu Tksasag 

(Csepeli ASZ Kht.) 


