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612001. (111. 20.) Kt szamu rendelete 
a Budapest-Csepel Onkormdnyzat tulajdondrdl bs vagyona 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlisdrdl 



612001. (111.20.) Kt sziimli rendelete 
a Budapest-Csepel ~nkormrin~zat tulajdona'rbl S vagyona 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlriscirdl 

A Budapest-Csepel ~nkorman~za ta  Kkpviselo-testulete (tovibbiakban 
Kkpviselo-testulet) a helyi onkormanyzatokr61 sz616 1990. kvi LXV. Tv. 
(tovibbiakban: 0tv)  16. §-an& (1) bekezdkskben kapott felhatalmazas 
alapjin, a 79. 5 .  (2) bekezdis a.), 6s b.) pontjiban, valamint az 
illarnhiztartisr61 sz616 1992. kvi XXXVIII. tv. 108. §-in& vkgrehajtasira 
az alibbi rendeletet alkotja. 

(1) A rendelet hathlya kiterjed Budapest-Csepel ~nkormanyzat (tovhbbiakban 
Onkormhnyzat) tulajdonhban lev6 

a) ingatlan 6s ing6 vagyonra, valamint vagyoni krtkku jogokra 
(tovibbiakban: ingatlan 6s ing6 vagyon), tovibbi 

b) a tagsigi jogot megtestesito, illetve befektetksi alapok iltal 
kibocsitott krtkkpapirokra i s  kirp6tlasi jegyekre, ill. kozhaszn~ 
tirsasigban 6s gazdasagi tirsasigban az ~nkorman~za to t  megilleto 
egykb tirsasigi rkszesedksekre (tovibbiakban: portfolio vagyon). 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatilya 
a.) az Onkorminyzat tulajdonhban lkvo lakasok ks nem lakis ckljira 

szolgil6 helyiskgek - kulon rendeletben szabilyozott - bkrletkre 
ks elidegenitkskre, 

b.) a kisebbskgi onkorminyzatok (helyi kisebbskgi onkormanyzat) 
vagyonjuttatasara: 

c.) az Onkorminyzat iltal megvalositott beruhizasokra. 

(3) Ezen rendelet szabalyait csak akkor kell alkalmazni, 

a.) a hitelviszonyt megtestesito krtkkpapirok megszerzkskre 6s 
elidegenitkskre, valamint a pknzeszkozokkel va16 gazdilkodisra, 
tovibbi az ~nkorman~zatot  illeto kovetelksek elengedeskre 6s 
mkrskklks6re, ha az ~ n k o r m a n ~ z a t  eves koltskgvetkskrol sz616 
rendelete 

b.) a kozteruletek hasznositisa esetkn, ha a kozteriilet hasznilati 
hozzi j~rul~sr61 szo16 onkormanyzati rendelet 



c.) lakasok kiviil8116k szamira tortkno elidegenitkskre, valarnint a 
meguresedo helyiskgek elidegenitkskre ha az Onkorminyzat 
tulajdonaban lkvo lakasok 6s nem lakas cdlG helyiskgek 
elidegenitksknek szabilyair61 sz616 onkormhnyzati rendelet 
eltkroen nem rendelkezik. 

(1) Az ~nkormhyza t  vagyona (tovabbiakban: onkorminyzati vagyon) az 1. 
§-ban meghatarozott vagyontargyakb61 all. 

(2) Az onkorminyzati vagyon torzsvagyonb61 6s a torzsvagyon korkbe nem 
tartoz6 vagyontirgyakb61811. 

(3) A torzsvagyonba tartozo vagyontirgyak forgalomkeptelenek vagy 
korlatozottan forgalomkkpesek. 

(4) A mindenkori torzsvagyonba tartoz6 vagyontargyak koret torvknyek, 
valamint az Onkorminyzat jelen rendelete illapitja meg. 

(5) A Kepvisel6testiilet torzsvagyonna az olyan onkormanyzati tulajdonii 
ingatlan 6s ing6, tovabba portfoli6 vagyont nyilvhithatja, amely 
kozvetleniil kotelezo onkormanyzati feladat- 6s hataskor ellatisat vagy a 
kozhatalom gyakorlasat szolgalja. 

(1) Forgalomkeptelen torzsvagyontargyak 
a.) a helyi kozutak es miitirgyaik, 
b.) terek 6s parkok, 
c.) levkltiri anyagok, tervtarak terv- 6s iratanyaga, 
d.) erdok, 
e.) mindaz a vagyon, melyet torvkny vagy az ~nkormanyzat 

rendeletkvel annak nyilvanit, 
f.) kozteruleti miialkotasok, 
g.) szabalyozbi tervben kozctlh hasznositasra kijelolt ingatlanok, 
h.) polgari vkdelmi lktesitmknyek. 

(2) Az ingatlan forgalomkeptelenskge megsziinik, amennyiben a kulon 
jogszabaly alapjan lefolytatott telekrendezesi eljarhsban kozteriileti 
lejegyzesre keriil sor, ill. a telekrendezksi hatirozat vkgrehajtba 
erdekkben a tulajdonosok megallapodnak. 



(3) A helyi kozutak Cs mutirgyaik, a terek, parkok tulajdonjoga a Kipviselo- 
testulet dontkse alapjin a Fovirosi ~nkormin~za t ra  itruhizhat6. 

Korlitozottan forgalomkepes torzsvagyonthrgyak 
a.) muemlekek, 
b.) muzeilis gyujtemenyek 6s muzeilis emlekek, kepzo- 6s 

iparmuveszeti alkotisok, 
c.) kozmuvek, 
d.) vedett termeszeti teriiletek, 
e.) onkorminyzati koltsegvetesi szervek hasznilatiban lev0 vagyon, 
f.) onkorminyzat egyszemelyes, kozhasznii thrsasigban lev0 

onkorminyzati rkszesedksek, 
g.) kozepuletek, 
h.) mindazon vagyon, melyet torveny, vagy az ~ n k o r m i n ~ z a t  

rendeletevel annak nyilvinit. 

( I)  Forgalomkepes vagyon - ha jogszabily miskent nem rendelkezik - 
mindazon vagyontirgy, amely nem tartozik a torzsvagyon korebe. 

(2) A forgalomkkpes vagyon strategiai vagyon 6s uzleti vagyon korre oszlik 
meg. 

(3) StratCgiailag forgalomkepes az a vagyon, mely az ~ n k o r m i n ~ z a t  szimira 
a kozszolgiltatis ellitisa, virospolitikai Cs hosszabb tivh uzletpolitikai 
celb61 nClkulozhetetlen, kiemelkedo jelentosegu 6s hasznositisa erre 
tekintettel tortenhet. 

(4) A stratkgiai vagyon korCt a Kipviselo-testulet hatirozza meg e rendelet 1. 
sz. mell6kletCben. 

(5) A (4) bekezdesben meghatarozott vagyon feletti forgalomkepes vagyon az 
uzleti vagyon korkbe tartozik. 

(1) A vagyonleltir az ~ n k o r m i n ~ z a t  tulajdonaban - a kolts6gvetCsi Cv 
zir6napjin- meglevo vagyon illapot szerinti kimutatasa, melynek cklja 
az onkorminyzati vagyontirgyak szimbavCtele krtekben 6s 
mennyisigben. 



A vagyonleltart az eves koltsCgvetCsi beszamol6hoz csatolva kell 
bemutatni a Kepviselo-testiiletnek. 

(2) A vagyonleltirban szerepeltetni kell az onkorminyzati vagyont terhelo 
kotelezettskgeket is. 

(3) A vagyonleltar az onkorixinyzati vagyont torzsvagyon, ezen beliil 
forgalomkkptelen 6s korliitozottan forgalomkepes vagyon, valamint 
forgalomkepes vagyon (nem torzsvagyon) bontisban, az egyes 
vagyoncsoportokon beliil 

a.) az ingatlanokat 6s vagyoni ertekii jogokat tetelesen, 
b.) az ing6 vagyontargyakat vagyonkezelonkent osszesitett merleg 

szerinti ertekben, 
c.) a portfoli6 vagyont - ha jogszabaly nem rendelkezik - tetelesen 

veszi szimba, 
d.) a forgalomkepes vagyonnal kiilon-kiilon kell szamba venni a 

strategiai 6s iizleti vagyoni korbe tartoz6 vagyont. 

(4) A vagyonleltir felfektetkserol 6s folyamatos vezet6s6rol a polgarmester 
gondoskodik. 

AZ ONKORMANYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI 
JOGOK GYAKORLASANAK KOZOS SZABALYAI 

A tulajdonosi jogok gyakorlaisa 

(1) Az ~nkorman~za to t  - a helyi onkormhnyzatokr61 szo16 1990. Cvi LXV. 
Tiirvknyben (tovibbiakban: 0tv) meghatarozott elttrbekkel - megilletik 
mindazok a jogok Cs terhelik mindazok a kotelezettskgek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

(2) A tulajdonosi jogokat a Kkpviselo-testiilet, atruhazott hataskorben a 
polgarrnester gyakoroljhk. 
A tulajdonosi jogok gyakorloja az onkormanyzat vagyonthrgyaira 
vonatkoz6 jogositvanyokat szerzodCsse1 e rendelet keretei kozott bizhatja 
masra. 
A vagyonkezelo szervezet - a szerzod~ssel osszhangban - a tulajdonos 
nevkben - eseti vagy iltalanos meghatalmazas alapjan - gyakorolja a 
tulajdonost a polgari jogi kapcsolatokban megilleto jogokat Cs teljesiti a 
tulaj donos ilyen kotelezettsegeit. 



Vagyongazdalkodas iranyelvei 

(1) A Kepviselo-testulet a polgarmester eloterjesztese alapjan minden kv 
december 31-ig a kovetkezo kv (targykv) Vagyongazdalkodis 
Irinyelveirol sz610 hatirozatot hoz, melyet a targyevi kolts6gvet6srol 
sz616 rendeletben figyelembe kell venni. 

(2) A VagyongazdilkodBs Irinyelvei tartalmazzak - a vagyon forgalom 
k6pessCgCnek megfelelo bontasban - az ~nkorminyzat telj es vagyonanak 
kezelesere, hasznositasara vonatkozd aktualis c6lkitiizeseket, tovibbii a 
vagyontargyak 9. 5 (6) bek. szerinti egyuttes ertekesitese eseten az 
ingatlan- 6s portfoliocsomag kepzesenek elveit. 

(3) A Vagyongazdilkodis Irinyelvei a (2) bekezdesben megjelolteknek 
megfeleloen tartalmazzak: 

a.) a forgalomkeptelen torzsvagyon koreben a hasznositis fo celjit 
6s jelleget, tovibba azon vagyoni kor megjelol6s6t, melynek 
koncesszidba adisa indokolt, s ennek utemezeset, 

b.) a korlatozottan forgalornkepes torzsvagyoni korbe tartozd 
vagyonelemek korit, megjelolve a lehetseges 6s indokolt 
kezelks, hasznositis, ertekesites celjat, 

c.) a forgalomkepes vagyon korebe tartozo a.), b.) pontban fel nem 
sorolt - vagyonelemek hasznositasinak, ertCkesitCs6nek fo 
celjat, jelleget, 

- strategiai vagyonelemeket, mely ertekesitese, 
hasznositisa az adott evben lebonyolitandd, megjelolve 
azt, hogy a vagyon hasznositisa, ertekesitkse mely 
szempontokat figyelembe vCve tortenhet meg, 

- uzleti vagyonelemeket, melyek c5rtc5kesitese, hasznositisa 
az adott Cv tivlataban indokoltnak litszik, s a vagyon 
jellegCn61 fogva az 6rt6kesit6suknek akadilya nincs, 

- vagyoni kort, melynek - a hatiskorrel rendelkezo szerv 
dontesevel - iizleti, ill. strategiai vagyonna torten6 at-, 
ill., visszaminosit~se az adott evben indokolt. 

(4) A Vagyongazdilkodis Iranyelvei hatirozzak meg azt, hogy a 
forgalornkkpes onkorminyzati vagyon ertCkesiteseb01, hasznosit8sabol 
szirmazo bevetel mekkora hanyada hasznalhatd fel onkorminyzati 
mukodksi kiadasok finanszirozisira 6s hjabb befektetesekre, az ingatlan 
es portfolio allomany feljavitasa celjBb61. 



9.8. 

Az onkormanyzati vagyon CrtCkCnek 6s ez alapian a tulaidonosi iog 
gyakorlbianak meghatarozasa 

(1) Az ~nkormanyzat az ingatlanvagyonit a szamviteli nyilvintartb szerinti 
ertkken vagy krtekbecsles esetkn becsult erteken, az ingo vagyonat 
nyilvantartasi erteken, a portfolio vagyonit - amennyiben jogszabily 
elteroen nem rendelkezik - nkverteken tartja nyilvan. 

(2) Az onkorminyzati vagyon korkbe tartoz6 vagyontirgy 6rtkkesitiskre, ill. 
egykb m6don tortkno hasznositasira 6s megterhelksere iranyuld dontest 
megelozoen az adott vagyontirgy - altalinos forgalmi ad6val novelt - 
forgalmi (piaci) krtkkkt 

a.) ingatlan 6s ing6 vagyon eseten 3 h6napnil nem rkgebbi forgalmi 
krtkkbecslks alapjin, 

b.) tagsagi jogot megtestesito, ill. befektetksi alapok altal 
kibocsatott krtkkpapir esetkn, ha az 

- a Budapesti ~r tektozsd~n jegyzett vagy forgalmazott 
irtkkpapir, ugy a tozsdkn kialakult tozsdei irfolyamon, 

- a tozsdkn kivuli misodlagos ertkkpapirpiacon 
forgalmazott krtkkpapir-kereskedok iltal a sajt6ban 
kozzetett veteli kozkpirfolyam alapjin, 

c.) egykb tirsasigi rkszesedes eseten 30 napnil nem rkgebbi 
uzleti PlrtPlkel6s alapjh, 

d.) karp6tlisi jegy eseten nkvkrteken eslvagy becsult krteken 
kell meghatarozni. 

(3) Amennyiben az adott vagyontirgy vonatkozasaban rendelkezisre all az 
krtekesitksnkl, ill. hasznositasnil - a (2) bek. foglaltaknil - regebben, de 
legfeljebb egy even beliil kkszult forgalmi Crtkkbecsl6s, a dontest 
megelozoen ennek aktualizalt viltozata is elfogadhato. 

(4) A vagyontirgy feletti tulajdonosi jog gyakorl6jinak a vagyontargy krtekkt 
- ide krtve az elovisirlasi jog gyakorlisira vonatkoz6 jogosultsagot is - 
az adott vagyontargy krtkkktol fuggoen, ill. - ha a hasznositis csak a 
vagyontirgy egy riszQe vonatkozik - a vagyonresz krtkkkt a 9.§.(2) 
bekezdisben meghatarozott ertkk alapjin kell megallapitani. Portfolid 
vagyon esetkn egy adott gazdasagi tirsasagban meglkvo onkormanyzati 
reszesedks - fuggetleniil a rkszvknyek darabsz8mit61 - egy 
vagyontargynak tekintendo. 

(5) Ha a szerzodks targya tobb vagyontirgy (vagyontomeg), a rendelet 
krtkkhatarra - 6s ez alapjan a tulajdonosi jog gyakorlojinak 
meghatirozasira - vonatkozo rendelkeziseinek alkalmazasakor a 
vagyontargyak egyiittes ertkke az irinyad6. 



(6) Forgalornkkpes vagyon eseten a vagyontirgyak egyiittes krt6kesitesenek, 
ill. a hasznositisinak az tekintendo, ha a vagyontorneg elidegenitese, ill. 
hasznositasa csak egyetlen terrneszetes, ill. jogi szernCly vagy ezek 
konzorciurna rkszQe tortknik egy iigylet kereteben. 

Elovisarlasi iog 

Az Onkorminyzat az 1991. 6vi XXXIII. tijrveny (tovibbiakban 0v.tv.) 39. 
8 .  (I), (2) bek. alapjin biztositott e16visirlisi jogat a kolts6gvetCskben e 
cklra biztositott forrhs terhkre gyakorolhatja. 

Elitirhs a tulajdonos kCpviseletCben 

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorl6, 
a) torveny rendelkezksei alapjin az onkormanyzati vagyont kezelo szerv 

vagy szernily, tovhbbh 
b) a kepviselet jogit szerzodis alapjin ellatb szernkly (az egyedi, 

speciilis kkpviseleti jogra valb rneghatalrnazas kivktelevel) 
a vonatkoz6 torvenyi rendelkezesekkel osszhangban ill. a szerzodks 
keretein beliil rneghatalrnazas alapjin gyakorolhatja jogait. 

(2) A Kepviselo-testiilet kepviseletkben a polgirmester jhr el, aki e jogiit a 
polgari jog szabalyainak rnegfeleloen bizhatja rnisra. 

(3) A portfoli6 vagyon kezelkse korkben a gazdasigi tarsasig legfobb szerve 
iilCsCn rCszv~nythrsasiigna1 eseti, egyeb tarsasagnal eseti vagy altalanos 
rneghatalrnazissal kepviselheti rnagit a tulajdonos. 

Az onkormanyzati vagyonkezelo szervezetek iog;ill;isa 

( I )  Onkorrnhnyzati vagyonkezelo szervezetek: az ~nkonninyzat villalata 
italakulasival letrejott gazdasigi tirsasig, az ~ n k o r m i n ~ z a t  intizrnknye, 
a Polgarmesteri Hivatal, tovabba az onkorminyzati vagyon kezeleskre, 
hasznosithsiira lktrehozott vagyonkezelo tarsashg. Az onkonnanyzati 
vagyonkezelo szervezetek listijit - az iltaluk ellitott feladatokat e 
rendelet 2. sz. rnellkklete tartalrnazza. 



(2) Az onkorminyzati vagyonkezelo szervezet a kezeleseben, hasznalatiiban 
lev6 onkormiinyzati vagyonnal - az Onkorminyzat kotelezo feladatainak 
serelme nelkul - a torvenyek 6s e rendelet keretei kozott gazdalkodik. 

(3) Az onkorminyzati vagyonkezelo szervezetek kozul az intkzmenyt 6s a 
Polgarmesteri Hivatalt jogszabalyi rendelkezes alapjan megilleto hasznalat 
joga ingyenes, 6s az ilyen szervezet koteles teljesiteni a vagyontargy 
tulajdonosat terhelo penzugyi kotelezettsegeket. 

(4) Ha az onkormanyzati vagyonkezelo szervezet alapit6 okirata (letesito 
okirata stb.) vagy jogszabily mhskknt nem rendelkezik, az onkormanyzati 
vagyonkezelo szervezet gazdalkodasa koreben a Kepviselo-testulet 
engedelyevel alapithat gazdasigi tirsasigot, szerezhet gazdasigi 
tarsasagban Qdekeltseget. 

Az onkormanyzati vagyon ingyenes Cs kedvezmknyes itengedCse 

( 1) Az onkorminyzati vagyon tulajdonjogat, ill. ennek hasznilatat - 

jogszabaly eltkro rendelkezese hiinyiiban - ingyenesen vagy 
kedvezmenyesen itruhazni, ajandekozni; 

a) kozQdeku kotelezetts~gvallal~s, 
b) kozalapitviny javiira alapitvinyrendelks 6s alapitvanyi 

hozzijirulas jogcimen 
c) az egyhazak rkszQe - elsosorban az 1991. XXXIII. tv. 

vkgrehajtisanak elosegitkse celjib61- 
d) mas tarsadalmi szervezetek rkszere 
e) mas onkormanyzat reszkre, (a feladat- 6s hataskor 

iitszallhsa mellett), valamint 
f) ingatlanok tulajdoni helyzetknek rendezese kapcsan lehet. 

(2) Az onkorminyzati vagyon ingyenes vagy kedvezmenyes itruhizisBr61 a 
Kepviselo-testulet hatiroz. 

Az onkorminyzati vagyon hasznositasa 

(1) Az onkorminyzati vagyon elidegenitese, hasznalatba vagy berbeadisa, ill. 
mas modon torteno hasznosit8sa, tovibba ertekhatirt61 figgetlenul e 
vagyon megterhelese elsodlegesen versenyeztetesi eljaras 
eredmenyekeppen tortenhet. 



(2) Eltkr6 torvknyi rendelkezks hihnyiban az onkormanyzati vagyon 
elidegenitkse, hasznilatba vagy bkrbeadisa, tovhbba mas m6don tortkno 
hasznosithsa kizir6lag nyilvhnos versenyeztetks utjin - a legjobb 
ajinlattevo rkszkre tortknhet 250 milli6 forint krtkkhatir felett. 

(3) Versenyeztetksi eljaris szabilyai, 
a) a hasznositasra meghirdetett ingatlanr61 sz616 felhivast minden 

esetben meg kell jelentetni a Csepel cimu ujsagban, a CSEPP TV- 
ben, valamint ki kell fuggeszteni a Polgarmesteri Hivatal 
~ ~ ~ f k l s z o l ~ ~ l a t a n .  

b) 10 milli6 krtekhatir folott a hasznositisr61 sz616 hirdetmkny 
hiiromszori megjelentetkssel orszagos napilapban is kozzk kell 
tenni. (krtekhatiir ingatlanonkknt krtendo), 

c) a hirdetmknyben szerepelnie kell az ingatlan pontos cimknek, 
nagysaganak, helyrajzi sziminak, kikialtasi ara ks hasznositas 
m6dja adatoknak, valamint a pilyizat beadasanak hely, idopontja, 
6s iiltalanos feltktelei megjelolksnek, 

d) az ingatlan adatair61, a hasznositas felteteleirol ill. a licittirgyalis 
feltkteleirol, rkszletes dokumentaciot kell kksziteni 6s azt a 
pily9z6k s z h a r a  biztositani kell. 

(4) A versenyeztetksi eljiris nklkiil tortkno hasznositisr61 iizleti vagyonnak 
minosiilo vagyon esetkben 10 millio forint Crtkkhatirig a polgtirmester, e 
folotti krtkkhatimil vagy stratkgiai vagyon esetkben a Kkpviselo-testiilet 
dont. 

(5) Versenyeztetksi eljiras nklkiil hasznosithat6 az az onkorminyzati vagyon, 
melynek megvktele, bkrbevktele kizir6lag egy termkszetes vagy jogi 
szemkly, gazdasigi tarsasag krdekkben 911, ha: 

a) az onkormanyzati ingatlan nagysiga, fekvkse miatt on6116 
bekpitksre vagy hasznalatra alkalmatlan, 6s a kozvetleniil 
szomszkdos ingatlan tulaj donosa, bkrloj e kkri, 

c) magan szemkly tulajdonaban lkvo felkpitmkny a11 az on8116 
telekkknt kiszabalyozott onkorminyzati ingatlanon, 

d) az onkorminyzati tulajdonc ingatlan szabilyozisi tervek alapjan 
telekalakitassal, telekhatir rendezkssel krintett. 

~ g y l e t i  nyilvrintartas 

(1) Az e rendelet hatalya a16 tartoz6 onkorminyzati vagyon krtkkesitkskre, 
illetoleg hasznositasara kotott szerzodksekrol ugyleti NyilvintartBst 
kell vezetni, amelynek felfekteteskrol 6s folyamatos vezetkskrol a 
polgarmester a jegyzo utjan gondoskodik. 



(2) Az ~ g y l e t i  Nyilvintartls nyilvknos, a benne foglaltak kozkdeku 
adatoknak minosulnek, amelyek tartalmar61 az 1992 LXIII. torvinyben 
6s az egyeb jogszabilyokban foglaltaknak megfeleloen szolgiltathat6 
ki adat. 

(3) Az onkormanyzati vagyon elidegenitese, hasznositasa kerdeskben az 
Onkorminyzat reszCro1, vagy megbizasabol eljBr6, a szerzodest aliirb 
fel a szerzodes megkoteset koveto 5 napon belul koteles az ~ g y l e t i  
Nyilvantartasnak megkuldeni a szerzodes eredeti peldinyit, vagy 
hitelesitett masolatit. 

(4) Az ~ g y l e t i  Nyilvantartasban rogziteni kell a szerzodes tovabbi sorsat. 
A mbdositasokat, teljesiteseket, a befolyt osszegeket, kotbert, adott 
esetben az engedelyezesi 6s hasznilatbaveteli eljarast, bir6sAgi 
elj iirasokat, stb. 

IV. 

RENDELKEZES AZ EGYES ONKORMANYZATI TULAJDONU 
VAGYONTARGYAKKAL 

A forgalomkkptelen tijrzsvap;yon feletti tulajdonosi jog 
Gyakorlasa 

(1) Forgalomkeptelen vagyon megszerzese elozetes bizottsigi vilemenyek 
alapulvetelevel a Kepviselo-testulet hataskore. 

(2) A forgalomkeptelen vagyonnak a tulajdonjogot nem Qinto hasznositasa a 
Varosfejlesztesi 6s Kornyezetvedelmi Bizottsag hozziijirulisaval a 
polgarmester hataskorebe tartozik. 

(3) A polgarmester a forgalomkeptelen vagyon hasznositasa soran eljarva 
gondoskodik a vagyontargyak hasznositasara irinyul6 megallapodhsok, 
szerzodesek megltoteserol, valamint a tulajdonosi pozici6bol eredo 
jognyilatkozatok kiadasir61. A hataskor gyakorlasa kulonosen berleti 
szerzodkse, hasznalatra, ill. hasznalati jogra vonatkoz6 megillapodiisok 6s 
reklimjog biztositasara iranyul6 meg8llapodasokY valamint telekalakithsi, 
ill. telekrendezesi eljarhs vegrehajthsiit szolgB16 megallapodhsok 
megkoteset foglalja magaban. 

(4) A helyi kozut es mutargya hasznositasara vonatkoz6 koncesszi6s palyazat 
kiirasarol 6s elbirilas9r61 a Kepviselo-testulet dont. Koncesszi6s szerzodes 
alairishra a polgarmester jogosult. 



(5) Budapest-Csepel ~nkorman~zata  tulajdonhban livo kozteriileteken, ill. 
azok alatt, vagy felett, illetoleg abban a kozmuvek, tavkozlksi eszkiiziik i s  
ezekkel osszefiiggo egyib ipitmknyek Iitesitise, elhelyezise, bovitkse, i s  
athelyezkse, jogszabaly eltkro rendelkezisinek hiinyaban csak az 
~nkormanyzat 6s a kirelmezo kozott litrejott szerzodis alapjhn 
val6sithat6 meg. 

(6) Az (5) bekezdksben foglalt szerzodksek megkotksire a polgirmester 
jogosult. 

(7) Az (5) bekezdksben foglalt esetekben kotendo szerzodiseknek 
tartalmazniuk kell: 

Kiilonosen a 
- kozterulet felhasznilasa m6dj8raY 
- idotartamira, 
- az ellentitelezis modjara, mirtikkre, 
- annak esedekessigire, szabalyaira 
vonatkozo megillapodisokat, feltiteleket, garanciakat. 

(8) Amennyiben az ~nkorminyzat es a kkrelmezo kozotti szerzodks az (5) 
bekezdksben rogzitetteket pinzbeli ellenszolgiltatas fizetisihez koti, az 
ellenszolgaltatist az 0nkonnanyzat Infrastrukt6ra Alapja javira kell 
teljesiteni. A szerzodbben rogziteni kell az AFA mirtkkit is. 

(9) Amennyiben az ~ n k o r m i n ~ z a t  i s  a kkrelmezo kozotti szerzodCs az (5) 
bekezdksben rogzitettek feltitelekint nem pknzbeli ellenszolgaltatast 
rogzit, csak olyan szerzodks kotheto meg, amely az infrastruktcra 
fejlesztkskvel osszefiigg. 

(1 0) A forgalomkkptelen vagyon elidegenitkske es megterhelkskre 
kotott szerzodis - az 0tv. 68/d. 5-aban foglaltak kivktelCve1 - semmis. 

A korlatozottan forgalomkkpes vagyon feletti tula jdonosi 
jogok gyakorlasa 

(1) A 4.9-ban meghatarozott korlatozottan forgalornkkpes vagyontargyak 
elidegenitiskrol, megterhelisirol, birleti vagy a hasznhlat joganak 
Btengedisirol vagy gazdasagi tarsasagba tiktino bevitelkrol a Kkpviselo- 
testiilet dont, a 18-19.5-ban megjelolt kivktelekkel. 

(2) Az illetkkes miniszter hozz6j,j8rulasa szuksiges 
a.) a 4. 5. a.) pontja szerinti vagyonthrgyak elidegenitisthez, 

megterhelisihez, hasznilati vagy birleti joga gazdasagi 
tarsasagba va16 bevitelkhez, 



b.) a 4.5. b.) pontja szerinti vagyontirgyak elidegenitkskhez, 
c.) a 4. 8. d.) pontja szerinti vagyontirgyak elidegenitkskhez. 

(3) A helyi kozmuvek hasznositasira vonatkozd koncesszids pilyizat 
kiirisirol a K6pviselBtestulet dont. A koncesszids szerzodks aliirasira a 
polgimester jogosult. 

(4) Az onkomanyzati intezmkny lktrehozisirdl, megszuntetkskrol, 
atszervezksdrol, tovibbi profilviltoztat~sr61 6s a mukodtetkskvel 
kapcsolatos - a 18.. 6s 19. 5-okban nem szabilyozott - kkrdksekben az 
intkzmkny alaptevkkenyskge szerinti szakmai bizottsig javaslata, illetve a 
polgirmester eloterjesztkse alapjan a Kipviselo-testiilet dont. 

(5) Az ~ n k o r m i n ~ z a t  tulajdoniban lev0 korlitozottan forgalomkepes - a 
hasznilatban lkvo vagyonon feluli - vagyont az ~nkomanyzat  
intdzmenye szerzodes alapjin kezeli. 

(6) Amennyiben az Onkormanyzat - a hasznilatban lCvo vagyonon feluli - a 
korlitozottan forgalomkkpes onkorminyzati vagyon kezeleskvel, 
hasmositasival vagy elidegeniteskvel, tovibbi ezzel osszefuggo 
szolgaltatis ny~jtisaval a 12.5. ( 1) bekezdkseben meghatirozott a 2. sz. 
mellkkletben feltuntetett - onkorminyzati vagyonkezelo szervezetet kivin 
kizirdlagos jelleggel megbizni, a Kkpviselo-testulet versenyeztetks 
mellozkskvel is donthet. 

( I )  A Kkpviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert a 4.8. b.), d.), g.) 
pontjaban megjelolt korlitozottan forgalomkkpes vagyonkor tulajdonjog 
viltozissal nem jiro egykb hasznositisirdl sz610 dontksre, amennyiben az 
nincs az ~nkorminyzat intkzmenye vagy hivatala hasznilatiban. 

(2) Az onkorminyzati kozszolgaltatisok alapveto funkciojat szolgild 
muvelodksi, oktatasi, egkszsegugyi, szocialis 6s egykb intezmknyek 
hasznalataban lkvo ingbvagyon szerzkskrol, elidegenitksdrol, 
megterhel6skro1, gazdasagi tirsasigba torten6 bevitelkrol a polgarmester 
dont. 

(1) A Kdpviselo-testulet a 4.5-ban riszletezett onkorminyzati vagyon - 
tulajdonjog viltozassal nem jir6 - egykb modon tortdno hasznositisit 
az alapitd okirat szerinti tevkkenyskg kereteben - intdmknyeire, 
hivatalira ruhizza. 



(2) Az intezmeny 6s a hivatal - az alapit6 okirat szerinti tevekenyskge 
kereteben - a hasznilatiban lev8 ingatlan berbeadisira egy &re 
szerzod6st kothet, melyrol 15 napon beliil a szerzod6ssel egyiitt koteles a 
polgirmestert t i j  ekoztatni. 

(3) A hivatal es az intezmeny hasznilatiban Ievo onkorminyzati vagyont, a 
reszere nyfijtott timogatist 6s sajit bevetelet - az alapit6 okirat szerinti 
tevekenyseg kereteben - oni116an hasznalja fel mukodtetese erdekeben. 

Budapest-Csepel ~nkorman~za ta  a tulajdoniban Ievo egyszemClyes 
gazdasigi tarsasigok legfobb szervenek kizir6lagos hatiskorebe utalt alibbi 
jogait a Kkpviselo-testiilet gyakorolja: 

a) alapit6 okirat megallapitisa (j6vahagyisa), modositasa, 
b) a szimviteli torvkny szerinti beszimold elfogadasa, ideertve az adozott 

eredrnkny felhasznilisara vonatkozo dontest, 
c) eves iizleti terv j6vihagyasaY 
d) jegyzett toke felemel~se, leszillitisa bele6rtve a penzbeli 6s nem 

pknzbeli betkt (apport) szolgaltat8sit, 
e) a tirsasig mas tirsasiggal va16 egyesiilksknek, beolvadisinak 6s 

megszun~s~nek, valamint mis tirsasigi formiba torteno 
atalakulisanak elhatarozisa, 

f) az 1997. evi CXLIV. tv. 47.5-iban foglalt kivetellel az iigyvezeto 
megvilasztasa, visszahivisa, dijazisanak megillapitisa, valamint, ha az 
iigyvezeto a tirsasiggal munkaviszonyban is all, a munkiltat6.i jogok 
gyakorlisa, 

g) a gazdasigi tirsasigokr61 szo16 1997. evi CXLIV. tv. 36.5-iban 
foglaltak kivetelevel a feliigyelo bizottsig tagjainak megvilasztisa, 
visszahivasa, dijazasanak rnegallapitisa, 

h) a konyvvizsgi16 megvalasztisa es visszahivasa, 
i) olyan szerzod6s megkotesenek jovihagyasa, amelyet a tirsasig sajht 

tagjival, iigyvezetojevel, vagy azok kozeli hozzitartoz6jival (Ptk. 
685.5. b.1 pont) kot, 

j) az alapitisert felelos tagok, az iigyvezetok 6s feliigyelo bizottsigi tagok 
ellen kirteritesi igknyek ervenyesitese, 

k) mindazon iigyek, amelyeket az 1997. evi CXLIV. . egykb 
jogszabaly, vagy alapito okirat a legfobb szerv kizirolagos hatiskorkbe 
utal. 



A forgalomkbpes vagyon feletti tulaidonosi iogok gyakorlhsa, 
vagyonkezelbsi szerzodbs 

(1) Az onkormanyzati vagyon kezelesere, vagy hasznositasara kotott 
szerzodes celja szerint lehet vallalkozasi vagyonkezelesi szerzodes, 
portfolio vagyonkezelesi szerzodks, vagy megbizasi vagyonkezelksi 
szerzodes. A vagyonkezelksi szerzodksben az onkormanyzati dontest 
figyelembe veve kell meghatarozni az ellenorzkssel kapcsolatos eljhrist, 
jogositvinyokat es gondoskodni kell ezek teljesiteserol. 

(2) A vagyonkezelo szervezetek kivalasztasanak - a vonatkozo torvenyi 
rendelkezksek szerint, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlojhak dontkse 
alapjan - sziikskg esetkn versenyeztetessel kell megtortknnie. 

(3)  A szerzodkst koto onkormanyzati szerv koteles folyamatosan figyelemmel 
kiskrni 6s ellenorizni a vagyonkezelo szervezetek kezelksi tevekenyseget. 
Ennek Qdekkben teljes koru betekintkst nyerhet a vagyonkezelo 
szervezetek vagyonkezelesi szerzodessel kapcsolatos irataiba, rkszletes 
irasbeli jelentist, beszamolot kkrhet - a szerzodesben meghatirozott 
korben - ellenorizheti a megkotott szerzodeseket, vizsgalhatja a 
vagyonkezelo hitelkepesseget, konkret iigyeket vizsgalhat meg. 

(4) Az ellenorzesre feljogositott szerv az ellenorzes, vizsgalat eredmknyerol 
Cvente, ill. sziikseg szerint szamol be a Kepviselo-testiiletnek. 

A forgalomkbpes ingatlan- 6s ing6 vagyon 
feletti tulaidonosi jogok gyakorlasa 

(1) A forgalomkepes onkormanyzati vagyontargyak elidegenitesCro1, 
megterhelCskro1, bkrleti vagy hasznalat joginak itengedkserol az l.sz. 
mellkkletben meghatirozott stratkgiai vagyon kivetelevel a polginnester 
dont. 

(2) A forgalomkepes onkormanyzati vagyontargyak gazdasagi tiirsasagba va16 
bevitelerol a Kepviselo-testiilet dont. 



(3) A Kkpviselo-testulet hataskore az onkormanyzat feladat- 6s hataskorenek 
v8ltoz9sival osszefugg6sben a hasznalat joghnak mas onkormhnyzat, vagy 
illami szerv reszkre torten6 itadhsat, ill. ezen szervektol torten8 itvetelet 
szolg916 megillapodtis j6v8hagy8saY tovhbba az onkormanyzati vagyon 
jelziloggal va16 megterhelese. 

ForgalomkCpes vag;yoni korbe tartozo portfolio vagyon 
feletti tulaidonosi iogok gyakorlasa 

(1) A forgalornkepes portfoli6 vagyon elidegeniteserol, tovabbi a (2)-(3) 
bekezdesben nern emlitett tulajdonosi jogok gyakorlisir61 a Kepviselo- 
testulet dont. 

(2) A forgalomkepes portfoli6 vagyon megterhelksere, elidegenitkskre, 
kezeles6re, vagy mas m6don torteno hasznositashra vonatkoz6 
szerzodesek a Penzugyi 6s VBllalkozisi Bizottsag egyeterteskvel kothetok 
meg. 

(3) A nern egyszemClyes, ill. egyszemelyes nern kozuzemi tevCkenysCgeket 
ellit6 gazdasigi tiirsasignal, ill. kozhasznii tirsasagnal a tirsasag legfobb 
szervenek (taggyules, kozgyules) alibbi kerdesekben meghozand6 
tirsasigi donteset megelozoen a Penzugyi 6s Villalkozasi Bizottsag foglal 
allast. 

a.) az alapit6 okirat (tirsasigi szerzod6s, alapszabhly) 
megillapitasa (j6viihagyAsa) 6s m6dosithsa ttirgykban, 

b.) az alaptoke (torzstoke) felemelkse 6s lesziillitisa tirgyiban, 
c.) az egyes reszvenyfajtakhoz fuzodo jogok megviiltoztatisa 

thrgyaban, 
d.) a thrsasiig miis tirsasiggal va16 egyesulesenek, beolvadasanak 

6s megszun6senek, valamint miis thrsasagi formhba htalakuliisa 
elhatirozasa tirgyhban, 

e.) mindazokban a kkrdesekben, melyekkel a tarsashg 
igazgatbsiiga, feliigyelo bizottsaga, konyvvizsgil6ja vagy a 
polgirmester a Bizottsiighoz fordul. 

(4) A tarsaskg legfobb szervenek feladatkorkbe tartoz6, a (3) bekezdesben fel 
nern sorolt egyeb kerdesekben elozetesen a polgarmester foglal B11Bst. 

(5) Ha a tirsasig legfobb szerve olyan kkrdesben kivhn donteni, melyet 
elozetesen a Bizottsag nern targyalt, ill. melyben .a polgirmester 
elozetesen nern foglalt allist, iigy az onkormanyzat kCpviselojCnek az 
erintett napirend elhalasztasiit kell kezdemenyeznie. 



(1) E rendelet a kihirdetese napjan lkp hatalyba, egyidejiileg hatalyat veszti a 
Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  vagyonaval va16 rendelkezksi jog 
gyakorlasanak szabalyairbl sz616 2811995. (XI. 21.) Kt szhmu rendelet i s  
az azt m6dosit6 3811996. (IX. 10.) Kt sz, valamint a 3712000. (XII. 19.) 
Kt. sz. rendelet. 

(2) A rendelet rendelkezeseit azon folyamatban lev6 iigyekben kell 
alkalmazni, melyekben a tulajdonosi jogot gyakorl6 szerv a dontkst mkg 
nem hozta meg. 

(3) E rendeletben foglalt szabalyokat kell alkalmazni az ing6 vagyonthrgyak 
tekintetkben - ideertve az ingo dolgok selejteziset is - a tulajdonosi jogok 
gyakorlbjanak meghatarozasakor. 

(4) A rendelet mellkkletkt kepezi: 
a.) 1. sz. melleklet a strategiai vagyon 
b.) 2. sz. mellkklet: a rendelet 12.s. (1) bekezdkskben foglalt 

onkormanyzati vagyonkezelo szervek tkteles felsoroliisa. 

(5) E rendelet alkalmazasiban: 
1. 
Erdo: a nyilvantartott muvelksi agt61 fuggetlenul az a legalabb 1500 

nkgyzetmkter alapteruletii, erdei fakkal 6s cserjkkkel boritott terulet, 
amely legc6lszerubben erdogazdiilkodassal hasznosithat6, tovabba az 
,,E" ovezetbe sorolt teriiletek, fuggetlenul att61, hogy a fasitas 
tknylegesen kialakitasra keriilt-e. 
2. 
Helyi kozut: az Onkormhyzat tulajdonaban lev0 gyalogos- 6s 

jarmukijzlekedCsre szolgalb kozterulet. 
3. 
Helyi kozut miitargya: a hid, a hajohid, feluljaro, hteresz, alagut, 
timfal, bklksfal, az 6t vizteleniteset szolga16 burkolt irok, csatorna, 
vagy mas vizelvezeto letesitmeny. 



4. 
Hitelviszonyt megtestesito CrtCkpapir: az atviltoztathat6 kotvCny 
kivCtelive1 a kotviny, a vilt6, a kincstirjegy, a letkti jegy 6s minden 
olyan egyeb Crtekpapir, amelyben a kibocsito feltetlen es egyoldalu 
kotelezettseget villa1 arra, hogy az ertkkpapiron megjelolt osszeget, 
valamint annak esetleges kamatat eslvagy egyeb jirulkkait az ertkkpapir 
birtokosa/tulajdonosa rkszQe az ertkkpapiron megjelolt idopontban 
inegfizeti. 
5 .  
KedvezmCnyes itruhiizas: a rendelet alkalmazasiban kedvezmknyes 
itruhizisnak minijsul a vagyon olyan irtkken tortino itruhazisa, mely 
egyebkknt a polgiri jogi szabilyok szerint a szerzodes feltuno 
ertekarinytalansig cimkn tortkno megtimadisat tenni lehetove. 
6 .  
KozCpiilet: az Onkominyzat Cs szervei elhelyezCsCre szolgi16 
ingatlan. 
7. 
Kozmuvek: a lakossagi 6s uzemi szuksc5gleteket kielkgito, a viz, giz, 
csatorna, villamos energia 6s a tivfiites vonalas lktesitmknyei, 
berendezisei kpitmknyei, tartozekai. 
8. 
LevCltiiri anyag: az Onkominyzat tulajdoniban livo, a leveltiri anyag 
v ~ d e l m ~ r o l  sz616 jogszabily szerint gazdasigi, tirsadalmi, politikai, 
jogi, honvedelmi, tudominyos, muszaki, muvelod~si vagy egykb 
szempontb6l jelentos tortheti krteku irat. 
9. 
Muzealis emlCk: a termeszet 6s a tirsadalom kiemelkedo targyc, irisos 
6s egyeb emlike, amely a termeszet alakulisinak 6s a tirsadalom 
fejlodesknek p6tolhatatlan, jellegzetes bizonyitkka. 
10. 
Muzealis gyiijtemhny: a muzeilis emlkkek vedelme tekintetkben a 
muzeilis emlkkek olyan, egy helyen orzijtt 6s kezelt csoportja, amely 
valamely egyskges szempont alapjan folytatott gyiijtks utjan jott letre. 
11. 
MiiemlCk: a muemlik, a muemlik jellegu es viroskepi jelentosegu 
kpulet, ipitmkny. 
12. 
Park: a telepulks belteriileten onkorminyzati tulajdonban livo 
kozhasznilatc zoldteruletek kozul minden kozteriiletnek minosiilo 
kozpark (park, jitszbtkr), a pihenksre, sz6rakozasra, testedzesre is 
szolgalb vdderdo 6s a ,,Z" ovezetben sorolt teriiletek, fuggetlenul attbl, 
hogy a zoldterulet tenylegesen kialakitasra kerult-e. 



13. 
Tagsagi jogot megtestesito CrtCkpapir: az olyan ertekpapir, melyben a 
kibocsatb meghatirozott penzosszeg, ill. penzben meghatirozott nem 
penzbeli vagyoni krtek tul~jdonba vagy hasznalatba vetelet elismeme 
egyidejuleg arra vallal kotelezettseget, hogy az ertekpapir birtokosanak 
meghatarozott vagyoni es egyeb jogokat biztosit. 
14. 
TavkozlCsi eszkozok: taviro, a tavbeszelo, az adatatviteli, a tavjelzo 
valamint a radio 6s televizid hal6zat letesitmenyei, az ezek kozotti 
vezetekes osszekottetes, valamint az ezekkel osszefiggo - kozbeiktatott 
- mutargy, tartozek es helyhez kotott egyeb epitmeny, a kozossegi radio 
es televizio vevoantenna rendszerekhez tartoz6 vezetekes osszekottetes. 
15. 
Terek: az Onkormhyzat tulajdonaban lev0 terek, amelyeket 
hasznalatuk rendjere vonatkozo jogszabalyok keretei kozott barki 
szabadon hasznalhat, a gyalogosok 6s a jarmiivek kozlekedeset 
szolgalja 6s a ,,Z" ovezetbe sorolt teriiletek. 
16. 
~ z l e t i  CrtCkelCs: e rendelet alkalmazasaban az adott gazdasagi tarsasag 
tokeszerkezetere, gazdasagi-penzugyi helyzetere, vagyoni viszonyaira, 
uzleti-piaci pozicibira vonatkozo komplex kozgazdasagi elemzes. 
17. 
Vagyoni Crteku jog: polgari jogi ertelemben minden olyan jog, amely 
penzben kifejezheto vagyoni ertekkel bir 6s ona110 forgalom targya 
lehet. 
18. 
Vagyonkezelo szewezetek: a rendelet 12.5. (1) bekezdeseben 
meghatarozott onkormanyzati vagyonkezelo szervezetek es 
vagyonkezelesre szerzodes alapjan feljogositott mas, nem 
onkormanyzati szervek. 
19. 
VCdett termCszeti terulet: a nemzeti park, a tajvedelmi korzet, a 
termeszetvedelmi teriilet 

Zaradek: 

es a termeszeti emlek. 
A 

A rendelet kihirdetesenek napja: 2001. marcius 20. 



A 6/2001. (111 20.) K t szbmzi rendelet 1.sz. mellCklete 

Budapest-Csepel ~nkormiin~zata  

StratCgiai vagyon 

A Kepviselo-testulet az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok 
vonatkozasaban a tulajdonosi jogok gyakorlisat hataskorkben 
fenntartj a: 

Szigetcsucs inpatlanai kozul 

~n~at la lonok 

Hrsz: 

1 Kozteruletek: 

1 Hrsz: Nkgyzetmkter 



Duna part incatlanai kozul 

Rackevei-Sorokssiri Dunasig ingatlanai kozul 

Vsiroskozpont ingatlanai kozul 



A 6/2001. (III. 20.) Kt szdmzi rendelet 2. sz. melldklete 

Az onkormhnyzati vagyonkezelo szervek 

Budapest-Csepel ~nkormhn~zata  Vagyonkezelo 6s Vagyonhasznosit6 Kft. 
(CSEVAK Kft.) 

Oktatasi Szolgaltat6 Intkzmkny 
(rkszben onalloan gazdalkodd intkzmknyek) 

0na116an gazdalkodo intCzmknyek 
Csepeli ~ltaliinos Muvelodesi Kozpont 
Radnoti MuvelodCsi HBz 
Kiralyerdei MuvelodCsi Haz 
R&bczi Kert 
Herrnann Otto ~ltaliinos Iskola 
Kkk ~ltalhnos Iskola 
Karacsony Sandor ~l ta lanos  Iskola 

Csepeli Egkszsegiigyi Szolgalat 
(rkszben onalloan gazdalkodo intkzmenyek) 

Polgarmesteri Hivatal 

Csepeli Piacfejleszto 6s ~zemelteto Kft. 

CSEPP TV Kft. 

Csepeli ~l talhnos Szolgaltato Kht. 

~szak-csepel Fejlesztksi KA. 

A felsorolt szewezetek a jogszabrilyokban, a helyi rendeletekben, illetve az 
alapl'lo' okiratokban foglaltaknak megfelelo'len lritjrik el vagyonkezelo" 
tevkkenysigiiket. 


