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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való 
gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 22/2006. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény új alapokra helyezte az állam és 
a helyi önkormányzatok vagyonára vonatkozó szabályozást. A törvény szerint a 
nemzeti vagyon külön részét képezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon, amely alatt azt az egyébként forgalomképtelen vagyont 
kell érteni, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában 
történő megőrzése hosszú távon indokolt és nem minősül olyan dolognak, amely 
csak állami vagy önkormányzati tulajdonban állhat. Az önkormányzatok esetében 
ezen vagyonkört rendeletben kell megállapítani.   
A törvény 18. § (1) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat a rendelete 
alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából - az e törvény hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül - rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló 
vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősít.” 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelet elfogadásával 
minősítse nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak az 
Újpesti Városháza épületét. A rendelet-módosítás az egyébként törzsvagyonba 
tartozó más vagyontárgyak körét és besorolását nem érinti. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. február 7. 
 
 
     
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való 
gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított - 22/2006. 
(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja a …./2012. (……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 

rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított - 22/2006. 
(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés 
szabályairól szóló – többször módosított - 22/2006. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: 
„5/A. § Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősül az Újpesti Városháza épülete (1041 Budapest, István út 14. 70003 
hrsz.)” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 
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