
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

  
 
              Korábbi rendelkezések: 
 

    Budapest Főváros XI Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §       
(4) bekezdése, valamint a nemzeti     
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény      
5. § (2) bekezdés b)-c) pontjaiban és a 13.         
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás     
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés e) és g) pontjában meghatározott      
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

    1. § 
 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda      
Önkormányzata tulajdonában álló   
vagyonnal való rendelkezés szabályairól    
szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: Rendelet) 3. § (3)-(5)     
bekezdései helyébe a következő    
rendelkezések lépnek: 
 



(3) Az éves zárszámadáshoz a     
vagyonállapotról vagyonkimutatást kell   
készíteni. A vagyonkimutatás az    
Önkormányzat tulajdonában – a    
költségvetési év zárónapján – meglévő     
vagyon kimutatása, melynek célja a     
vagyontárgyak számbavétele értékben és    
mennyiségben. 
  

  „(3) Az éves zárszámadáshoz a     
vagyonállapotról vagyonkimutatást  
kell készíteni. A vagyonkimutatás az     
Önkormányzat és az általa irányított     
költségvetési szerv tulajdonában álló    
– ide értve az őket megillető vagyoni       
értékű jogokat is – nemzeti vagyonba      
tartozó befektetett eszközöket,   
forgóeszközöket és a pénzeszközöket    
mutatja be a költségvetési év     
zárónapján. 
 

(4) A vagyonkimutatásban az    
önkormányzati törzsvagyont a többi    
vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani,    
ezen belül a forgalomképtelen    
törzsvagyont (kizárólagos önkormányzati   
tulajdon és a nemzetgazdasági    
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti    
vagyon elkülönítés fenntartásával) a    
korlátozottan forgalomképes  
törzsvagyont külön bontásban kell    
szerepeltetni. A vagyonkimutatásban   
szerepeltetni kell a vagyont terhelő     
kötelezettségeket is. 
  

  (4) A vagyonkimutatás a (3) bekezdés      
szerinti vagyont az államháztartás    
számviteléről szóló kormányrendelet   
alapján a mérleg A) B) és C)       
mérlegfőcsoportján belül a római    
számmal jelzett eszközcsoportonkénti   
- a tárgyi eszközök és befektetett      
pénzügyi eszközök mérlegcsoportok   
esetén az arab számmal jelzett tételek      
szerinti - tagolásban,    
forgalomképtelen törzsvagyon,  
nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű törzsvagyon   
korlátozottan forgalomképes vagyon   
és üzleti vagyon bontásban    
tartalmazza.  

 

(5) Az egyes vagyoncsoportokon belül az      
ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat     
tételesen, az ingó vagyontárgyakat    
mennyiségben – mérleg szerinti értékben     
–, a részesedéseket, értékpapírokat    
(portfolió vagyont) – ha jogszabály     
másként nem rendelkezik – tételesen és      
mérleg szerinti értéken kell számba     
venni. 

  

  (5) A vagyonkimutatásban a    
vagyonelemeket mérleg szerinti   
(nettó) értéken kell szerepeltetni.” 



    2. § 
 
A Rendelet 1. melléklete helyébe a      
Melléklet lép. 
  

    3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon       
lép hatályba és a hatálybalépését követő      
napon hatályát veszti. 

  
 
  
  

dr. Hoffmann Tamás                                      Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
 polgármester                                                               jegyző 
 
 
 
 

  
 
  



Indokolás 
 

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 
való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításához 

  
  

Az 1-2. §-hoz 
  

A jogszabályi módosulásnak megfelelően határozza meg a zárszámadáshoz kapcsolódó         
vagyonkimutatás tartalmát. 
  

A 3. §-hoz 
 
A módosító rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, valamint        
rendelkezik a módosító rendelet hatályvesztéséről. 

  
  


