
 

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 2. § (6) bekezdése        
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

(6) Az önkormányzati vagyonelemek    
forgalomképesség szerinti besorolását –    
amennyiben azt jogszabály, különösen    
az Nvt. nem zárja ki – a       
Képviselő-testület rendeletével  
megváltoztathatja. 
 

 „(6) Az önkormányzati vagyonelemek    
forgalomképességének megváltoztatásáról  
(forgalomképesség átminősítése) –   
amennyiben azt jogszabály, különösen az     
Nvt. nem zárja ki – a Képviselő-testület       
dönthet. 
Törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem –     
amennyiben azt jogszabály, különösen az     
Nvt. nem zárja ki – csak akkor minősíthető        
forgalomképes üzleti vagyonná, ha adott     
vagyonelem már nem szolgálja közvetlenül     
kötelező önkormányzati feladatkör   
ellátását vagy hatáskör gyakorlását.” 



 

 

  2. § 
 
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 módosításáról szóló 

rendelethez 
  
  

Az 1. §-hoz 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való          
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 2. § (6) bekezdése            
szabályozta az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolását, annak a         
Képviselő-testület rendeletével történő megváltoztatását. 
A jogalkalmazás egyszerűsítése érdekében javasolható, hogy a forgalomképesség        
megváltoztatásáról a Képviselő-testület határozatában legyen jogosult döntést hozni. 

  
  

A 2. §-hoz 
  

Ezen szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint megállapítja, hogy az mikor           
veszíti hatályát. 
 


