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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület számára 

 
Tárgy: Javaslat forgalomképtelen törzsvagyon térítésmentes átvételére és informatikai eszkö-

zök térítésmentes átadására vonatkozó döntések jóváhagyására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) önkormányzatunk vagyongazdálkodásának szabályszerűségét a 
2009. január 1 - 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan megvizsgálta és 
megállapításait a „14207 számú, Budapest Főváros IV. kerület Újpest” című jelentésben foglalta 
össze. A Képviselő-testület 194/2014. (XI.27.) határozatában úgy döntött, hogy az ÁSZ 
jelentését tudomásul veszi, és intézkedési tervben rögzítette a jelentésben foglaltak alapján 
szükséges feladatokat és az azok végrehajtására előírt határidőket. 
 
A jelentés – többek között - az alábbi, intézkedést igénylő megállapításokat tette: 
 
„Az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodási rendelet, 13. § (4) bekezdésében foglaltak ellenére 
2009-ben 19,4 millió Ft értékű forgalomképtelen törzsvagyon tulajdonjogának térítésmentes 
megszerzéséről nem a Képviselő-testület, hanem a Gazdasági bizottság döntött. Az 
Önkormányzatnál a vagyongazdálkodási rendelet, 18. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére 
2011-ben a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő 0,6 millió Ft értékű informatikai 
eszköz térítésmentes átadásáról nem a Képviselő-testület, hanem a Gazdasági bizottság döntött.” 
 
Az ÁSZ megállapításai a következőkön alapultak: 
 

1. Az FBG2 Ingatlan és Vagyonkezelő Kft. saját beruházásának részeként - a vonatkozó 
városrendezési előírásoknak megfelelően - az akkor még tulajdonát képező Budapest IV. 
kerület, 70368/4 hrsz-ú ingatlanon megépítette a Dunasor utca, Garam utca és Zsilip utca 
közötti út- és járdaszakaszt. A megépített útszakaszt Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Hatósági Alosztálya a 10-4323/2007. 
határozatával közúttá nyilvánította. A Kft. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény rendelkezései, valamint a hivatkozott fővárosi önkormányzati határozatba foglalt 
hatósági kötelezésre a közúttá nyilvánított útszakasz tulajdonjogának térítés nélküli 
átadását Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat számára felajánlotta. 
 
A Kft. a beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzatunk tulajdonában álló 72310 hrsz-ú 
ingatlanon a Duna sor utcában a saját költségén 938 m2 alapterületű aszfaltburkolatú 
úttestet, 105 m2 térburkolatú járdát, valamint 87 m2 zöldterületet, továbbá a Garam 
utcában 90 m2 alapterületű térburkolatú járdát épített. A Kft. felajánlotta, hogy az említett 
műtárgyakat szintén térítésmentesen önkormányzatunk tulajdonába adja. 
 
A Gazdasági Bizottság 2009. május 19-ei ülésén a 72/2009. (V.19.) GB számú 
határozatában úgy döntött, hogy a felajánlott ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes 
átadás-átvételéről szóló megállapodást jóváhagyja.  
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2. Önkormányzatunk 2009-ben 4 db PDA készüléket vásárolt az Újpesti Közterület-

felügyelet részére, a közterület-rendészeti feladatok segítésére, a gépjárművek rendszám 
alapján történő ellenőrzésére. A készülékek üzembe helyezéséhez a rendőrség 
engedélyére lett volna szükség, amely az engedélyt többszöri kérésre sem adta meg, 
annak ellenére, hogy a készülékek megfeleltek az előírásoknak, így a Közterület-
felügyelet a készülékeket nem tudta használni. 
 
Az Újpesti Rendőrkapitányság jelzése szerint a készülékek az ő feladatuk ellátásra is 
alkalmasak voltak, ezért az a javaslat született, hogy Önkormányzatunk a készülékeket 
adja át a BRFK részére azzal a feltétellel, hogy azokat az Újpesti Rendőrkapitányság 
használja majd Újpest területén. 
 
A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. január 26-ai ülésén a 22/2011. (I.26.) 
GPEB számú határozatában úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a 4 
darab PDA készüléket térítésmentesen átadja a BRFK részére.  

 
A hivatkozott intézkedési terv úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület 2015. január 31. 
napjáig dönt a 2009-ben keletkezett, 19,4 millió Ft értékű forgalomképtelen törzsvagyon 
tulajdonjogának az FBG2 Ingatlan és Vagyonkezelő Kft-től történő térítésmentes megszerzéséről 
szóló Gazdasági Bizottsági és a 2011-ben keletkezett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 
történő 0,6 millió Ft értékű informatikai eszköz térítésmentes átadásáról szóló Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági döntések jóváhagyásáról. 
 
Az ÁSZ jelentésben és az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása érdekében kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy dönt, hogy  

1. a 2009-ben hozott, a 19,4 millió Ft értékű forgalomképtelen törzsvagyon tulajdonjogának 
térítésmentes megszerzéséről szóló, 72/2009. (V.19.) GB számú Gazdasági Bizottsági és  

2. a 2011-ben hozott, a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő 0,6 millió Ft értékű 
informatikai eszköz térítésmentes átadásáról szóló, 22/2011. (I.26.) GPEB számú 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági 

határozatokat jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2015. január 12. 
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