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BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselői indítvány 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önálló képviselői indítványt nyújtottam be annak érdekében, hogy 
Önkormányzatunk a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete részére 2008. 
április 1.-től térítésmentesen helyiség használatot biztosítson (2008. évi 73. 
sz. előterjesztés). 
 
Az indítványom 1. sz. határozati javaslata kapcsán a Jegyző Úr törvényességi 
észrevételt tett, amely szerint az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelete nem 
teszi lehetővé jelenleg, hogy az Egyesület részére térítésmentes használatot 
biztosítsunk.  
 
Az általam beterjesztett rendelettervezet célja, hogy Önkormányzatunk a 
hatályban lévő rendelet módosításával segítse a Csepeli Mozgássérültek 
Önálló Egyesületét, illetve a jövőben, egyedi esetenként kezelve lehetősége 
legyen közcélú(!) egyesületek ilyesfajta támogatására. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a 
kezdeményezésemet! 
 
 
 
Budapest, 2008. március 10. 
 
              Szuhai Erika 
         képviselő 
 
 
 
Rendeletalkotás 
 
Budapest – XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. 
(XI.27.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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.../2008. (III. .) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete  
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet módosításáról 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületi a kerület 
közigazgatási területén működő, csepeli közösségi célokat szolgáló 
egyesületek részére helyiség kedvezményes, vagy térítésmentes biztosítása 
érdekében az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. § A Rendelet 31. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
31. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve ennek használatát, 
üzemeltetési jogát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni  
 

a) közérdekű kötelezettségvállalás céljára,  
b) közalapítvány javára, alapítványrendelés, alapítványi hozzájárulás 

címén,  
c) Budapest XXI. kerület közigazgatási területén működő, a kerület 

közösségi céljait szolgáló egyesületek javára,  
d) egyházak részére – elsősorban az Ötv. végrehajtása érdekében,  
e) feladat és hatáskör átadása esetén a feladat ellátásához szükséges 

vagyontárgyak vonatkozásában,  
f) ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán,  
g) az önkormányzat beruházásában készült közműveket elsődlegesen 

Budapest Főváros Önkormányzata részére, másodlagosan – amennyiben 
Budapest Főváros Önkormányzata a közművek átvételétől elzárkózik – a 
közszolgáltatók részére lehet. 
 
2. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 

Tóth Mihály      dr. Szeles Gábor  
          polgármester       jegyző 
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