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23/2006. (IX. 19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakor lásáról szóló 
38/2005. (XII. 13.) számú Kt rendelet módosítására 

BudapestCsepel Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  az  Ötv.  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 38/2005. 
(XII. 13.) számú Kt. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet 
alkotja: 

1. § Az R. 1. § (1) bekezdése új c) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
/1.  §  (1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  BudapestCsepel  Önkormányzata  (a 
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő/ 
c)  engedményezhető követelésekre. 

2. § Az R. 2. § (1) bekezdése új t) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
/2. § (1) E rendelet alkalmazásában:/ 
t)  engedményezhető  követelés:  a  helyi  önkormányzatot  megillető  olyan  követelés, 
amelyről a jogosult törvény alapján a felszámolási és csődeljárás keretében lemondhat, 
illetve azt engedményezheti, feltéve, hogy a felszámoló vagy vagyonfelügyelő írásbeli 
tájékoztatása szerint megtérülés a felszámolási, ill. csődeljárás keretében nem várható 
és megtérülés egyéb behajtási eszközökkel sem várható. 

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép és az alábbi (3) bekezdéssel 
egészül ki: 

(2) Az önkormányzati  vagyontárgyak  törzsvagyonná,  illetve egyéb  vagyonná  történő 
minősítése, valamint átminősítése a Képviselőtestület hatásköre. 
(3) Az egyes vagyontárgyak átminősítéséről a képviselőtestület dönt. Az átminősítés 
az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges: 
a)  forgalomképtelen  vagy  forgalomképes  vagyon  korlátozottan  forgalomképessé:  ha 
azt  jogszabály  nem  zárja  ki  és  a  vagyontárgy  jellege  azt  lehetővé  teszi,  valamint  a 
vagyontárgy  ilyen módon  az  önkormányzati  feladat  ellátását  hatékonyabban  és/vagy 
biztonságosabban szolgálja. 
b)  korlátozottan  forgalomképes  vagy  forgalomképes  vagyon  forgalomképtelenné:  ha 
azt  jogszabály  nem  zárja  ki  és  a  vagyontárgy  jellege  ezt  lehetővé  teszi,  illetve  az 
átminősítés  következtében  a  vagyontárgy  önkormányzati  feladat  közvetlen  ellátását 
szolgálja. 
c) forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképessé: 
ha  azt  jogszabály  nem  zárja  ki  és  a  vagyontárgy  nem  szolgálja  önkormányzati 
feladatok közvetlen ellátását. 

4. § Az R. 7. § (4) bekezdése új g) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
/7.  §  (4)  Üzleti  vagyon  körébe  tartozik  a  (3)  bekezdésben meghatározott  vagyonon 
felüli egyéb vagyon, így különösen/ 
g) az engedményezhető követelések.
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5. § (1) Az R. 13. § első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
13. § Az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb 
szervének  kizárólagos  hatáskörébe  utalt  jogait  a  Képviselőtestület  gyakorolja  a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) előírásainak 
figyelembe vételével. 

(2) Az R. 13. § g) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
/Ennek megfelelően dönt: / 
g)  a  felügyelő  bizottság  tagjainak  megválasztásáról,  visszahívásáról,  díjazásának 
megállapításáról – a Gt. 38. §ában foglalt kivételekkel , 

6. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
14.  §  (1) Az  e  rendelet  hatálya  alá  tartozó  forgalomképes  vagyon  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. 

7. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése új d) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
/16. § (1) Az önkormányzat/ 
d) engedményezhető követeléseit nyilvántartás szerinti értéken 
/kell nyilvántartani/. 

(2) Az R. 16. § (2) bekezdése új e) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
/(2) Önkormányzati  vagyon  körébe  tartozó  vagyontárgy  értékesítésére,  illetve  egyéb 
módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott 
vagyontárgy – általános forgalmi adóval növelt – forgalmi értékét/ 
e) engedményezhető követelés esetén a nyilvántartási érték alapján 

(kell meghatározni.) 

(3) Az R. 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5)  Engedményezhető  követelések  kivételével,  amennyiben  a  szerződés  tárgya  több 
vagyontárgy  (vagyontömeg),  a  e  rendelet  értékhatárra  vonatkozó  rendelkezéseinek 
alkalmazásakor  a  vagyontárgyak  együttes  értéke  az  irányadó.  Engedményezhető 
követelések esetében az értékhatárt követelésenként kell vizsgálni. 

8. § Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2)  Forgalomképes  és  korlátozottan  forgalomképes  önkormányzati  vagyon 
vagyonkezelési, hasznosítási jogának ingyenes átengedése, továbbá értékesítés céljára 
szolgáló  átadása,  beleértve  az  ezzel  összefüggő  szolgáltatásokat  is  a  CSEVAK Kft, 
illetve  a  2.  sz.  függelékben megjelölt  egyéb  önkormányzati  vagyonkezelő  szervezet 
részére  nyilvános  versenyeztetés  nélkül  történhet.  Az  átadásról  a  képviselőtestület 
dönt. 

9. § (1) Az R. 26. § (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
Engedményezhető  követelések  esetében  rövidebb  ajánlattételi  határidő  is 
meghatározható  azzal,  hogy  a  határidőt  úgy  kell  megállapítani,  hogy  elegendő 
időtartam álljon az ajánlattevők rendelkezésre megfelelő ajánlat tételére.
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(2) Az R. 26. § (5) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
(5) A hasznosítani kívánt vagyontárgy adatairól, a hasznosítás,  illetve a  licittárgyalás 
feltételeiről,  az  elbírálási  szempont(ok)ról,  az  ajánlat  érvénytelenségének  eseteiről, 
illetve  az  eljárás  eredménytelenségének  feltételeiről  részletes  dokumentációt  kell 
készíteni és azt a pályázók számára térítésmentesen biztosítani kell. 

10. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
/Az  önkormányzati  vagyon  tulajdonjogát,  illetve  ennek  használatát  –  amennyiben 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni/ 
e) ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán, 

(2) Az R. 27. § (1) bekezdése az alábbi új f) ponttal egészül ki: 
f)  az  önkormányzat  beruházásában  készült  közműveket  a  közszolgáltatók,  illetve 
Budapest  Főváros Önkormányzata részére, 

(3) Az R. 27. § (1) bekezdés az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
g)  az  önkormányzati  képviselők  képviselői  feladatainak  ellátásához  biztosított  és 
személyes  használatra  átadott  informatikai  eszközök  és  távközlési  berendezések  – 
kivéve  szoftverek,  az  eszközökhöz  kapcsolódó  előfizetői  szolgáltatások,  illetve 
perifériális adathordozó eszközök – az adott választási ciklus lejártakor vagy az eszköz 
selejtezésekor lehet. 

11. § Az R. 33. § (3) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki: 
/Az egyes vagyoncsoportokon belül/ 
d) az engedményezhető követeléseket hátralékosonként nyilvántartás szerinti értéken 
/veszi számba./ 

12.  §  (1)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
többször módosított 5/1995. (III. 07.) Kt. számú rendelete (a továbbiakban: SzMSz) a 
polgármester  BudapestCsepel  Önkormányzata  rendeleteiben  szabályozott 
hatásköreiről  szóló  4/B.  számú  mellékletének  III.  fejezete  21.  pontjának  nyolcadik 
sora helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(III. 21. Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos 
hatáskörök) 

A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  forgalomképes vagyon  felett 
gyakorolja  a  tulajdonosi  jogokat  –  a  stratégiai  vagyon 
kivételével – átruházott hatáskörben 10 millió Ft alatti érték 
esetében. 

38/2005  (XII.  13.)  Kt. 
számú  rendelet  14.  §  (1) 
bekezdés a) pontja. 

(2)  Az  SZMSZ  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság  BudapestCsepel 
Önkormányzata  rendeleteiben  szabályozott  hatásköreiről  szóló  4/D.  számú 
mellékletének  III.  fejezete  5.  pontjának második  sora  helyébe  az  alábbi  rendelkezés 
lép: 
(III. 5. Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos 
hatáskörök) 

A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  forgalomképes vagyon  felett 
gyakorolja  a  tulajdonosi  jogokat  –  a  stratégiai  vagyon 
kivételével – átruházott hatáskörben 10 és 20 millió Ft érték 
között. 

38/2005  (XII.  13.)  Kt. 
számú  rendelet  14.  §  (1) 
bekezdés b) pontja.
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13. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépést 
követően indult vagyonhasznosítási pályázatokra kell alkalmazni. 

Tóth Mihály  dr. Szeles Gábor 
polgármester  jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. szeptember 19. 

Ábrahámné Turner Rita 
szervezési irodavezető


