
BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

20/2005. (VI. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 30/2004. (VI.29.) Kt. számú rendelet

módosításáról



20/2005. (VI. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 30/2004. (VI.29.) Kt. számú rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában foglaltak
végrehajtására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 30/2004. (VI.29.) Kt. számú rendeletét (a továbbiakban. Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Forgalomképes
ingó- és ingatlanvagyon feletti tulajdonosi jogokat - a stratégiai vagyon kivételével -
átruházott hatáskörben

a) 10 millió Ft alatti érték esetében a polgármester,
b) 10 és 20 millió Ft közötti érték esetében a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési

Bizottság gyakorolja."
2. § (1) A Rendelet 21. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az

önkormányzati vagyon hasznosítása 20 millió Ft értékhatár felett kizárólag nyilvános
versenyeztetés útján a legjobb ajánlattevő részére történhet."

(2) A Rendelet 21. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Az
önkormányzati vagyon hasznosítása 20 millió Ft értékhatár alatt elsődlegesen nyilvános
versenyeztetés útján a legjobb ajánlattevő részére történhet.

(3) A Rendelet 21. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(5) A (4)
bekezdésben meghatározott esetben a nyilvános versenyeztetési eljárás esetleges mellőzéséről

a) üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy esetén 10 millió Ft értékhatár alatt a
polgármester,

b) üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy esetén 10 millió Ft és 20 millió Ft értékhatár
között a Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési bizottság

dönt."
(4) A Rendelet 21. § (6) bekezdése hatályát veszti.
3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 5/1995. (III.07.) Kt. számú rendelete (a
továbbiakban: SzMSz) a polgármester Budapest-Csepel Önkormányzata rendeleteiben
szabályozott hatásköreiről szóló 4/B. számú mellékletének III. fejezete 21. pontjának 8.és 12.
bekezdése szerinti hatáskörei az alábbiak szerint módosulnak:

Forgalomképes ingó- és ingatlanvagyon felett gyakorolja a
tulajdonosi jogokat - a stratégiai vagyon kivételével - átruházott
hatáskörben 10 millió Ft alatti érték esetében

30/2004. (VI.29.) Kt.
számú rendelet 14. § (1)
a) pontja, (módosította a
20/2005. (VI.21.) Kt.
számú rendelet 1. §-a)



Dönt a nyilvános versenyeztetési eljárás esetleges mellőzéséről
üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy esetén 10 millió Ft.
értékhatár alatt

30/2004. (VI.29.) Kt.
számú rendelet 21. § (5)
a) pontja (módosította a
20/2005. (VI.21.) Kt.
számú rendelet 2. § (3)
bek..)

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az SzMSz Pénzügyi Költségvetési és
Közbeszerzési Bizottság Budapest-Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott
hatásköreiről szóló 4/D. számú mellékletének III. fejezete 5. pontjának 2. és 5. bekezdése
szerinti hatáskörei az alábbiak szerint módosulnak:

Gyakorolja a forgalomképes ingó- és ingatlanvagyon feletti
tulajdonosi jogokat - a stratégiai vagyon kivételével - átruházott
hatáskörben 10 és 20 millió Ft közötti érték esetén.

30/2004. (VI.29.) Kt.
számú rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pontja
(módosította a 20/2005.
(VI.21.) Kt. számú
rendelet 1. §-a)

Dönt a nyilvános versenyeztetési eljárás mellőzéséről üzleti
vagyon körébe tartozó vagyontárgy esetén 10 millió Ft és 20
millió Ft értékhatár között.

20/2004. (VI.29.) Kt.
számú rendelet 21. § (5)
bekezdés b) pontja
(módosította a 20/2005.
(VI.21.) Kt. számú
rendelet 2. § (3) bek.)

Tóttí Mihály
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: Ök-

Ábrahámné
Szervezési Iro
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