Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1)

(2)
(3)

2. §

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban: megyei önkormányzat)
vagyonába tartozó
a) ingó és ingatlan vagyontárgyakra,
b) vagyoni értékű jogokra,
c) társasági részesedésekre,
d) értékpapírokra,
e) követelésekre
terjed ki.
A rendelet hatálya nem terjed ki a megyei önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközökre.
A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglalt vagyon tekintetében kiterjed:
a) Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire,
b) a megyei önkormányzat gazdálkodó szervezeteire,
c) az önkormányzati vagyonkezelőkre,
d) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, és az
azokban részt vevő személyekre,
e) az önkormányzati vagyont használókra, működtetőkre, üzemeltetőkre és
f) mindazokra, akik a megyei önkormányzat vagyonát érintően eljárásra jogosultak.
E rendelet alkalmazásában
1. megterhelés: az önkormányzati vagyonra földhasználati jog, személyes szolgalom
(haszonélvezet, használat joga), telki szolgalom, közérdekű használati jog, zálogjog alapítása.
2. tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: a közgyűlés, a közgyűlés gazdasági ügyekkel foglalkozó
bizottsága (a továbbiakban: gazdasági bizottság), a közgyűlés elnöke (a továbbiakban: elnök).
3. vagyontárgy: az önkormányzati vagyon egyedileg meghatározott része.
Az önkormányzati vagyon

3. § (1)
(2)

(3)

(4)

4. § (1)

A forgalomképtelen törzsvagyon és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a megyei
önkormányzat feladatellátását szolgálja.
A megyei önkormányzat forgalomképtelennek minősülő
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló,
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyonát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a
törvény vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv nem minősít a forgalomképtelen törzsvagyon
vagy üzleti vagyon tárgyává.
A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlan törzsvagyonát és társasági
részesedéseit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Ha a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv másként nem rendelkezik, a vagyontárgy önkormányzati
tulajdonba kerülésekor korlátozottan forgalomképesnek minősül.

(2)

(3)1

Az önkormányzati feladatellátást már nem szolgáló, törzsvagyonba tartozó vagyontárgy üzleti
vagyonná minősítésére, vagy – ha törvény másként nem rendelkezik – üzleti vagyonba tartozó
vagyontárgy törzsvagyonná minősítésére
a) 500 000 forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket meghaladó, 3 000 000 forint egyedi könyv
szerinti bruttó értéket nem meghaladó vagyontárgy esetén a gazdasági bizottság,
b) 500 000 forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket nem meghaladó vagyontárgy esetén az
elnök
jogosult.
A megyei önkormányzat üzleti ingatlan vagyonát és társasági részesedéseit a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
Tulajdonosi jogok gyakorlása

5. § (1)
(2)

A megyei önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek,
amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
A közgyűlés – e rendeletben meghatározott kivételekkel – gyakorolja az önkormányzati vagyon
feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.
A vagyontárgy átruházása

6. §

Törzsvagyonba tartozó vagyontárgy tulajdonjoga átruházással – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – nem idegeníthető el.

7. § (1)

Az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgy csak akkor ruházható át, ha a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv az átruházáshoz hozzájárult.
Ingatlan tulajdonjoga csak a közgyűlés hozzájárulásával ruházható át.
Az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgy tulajdonjogának átruházásáról szóló döntés
meghozatalára tulajdonosi jogokat gyakorló szervként
a) 500 000 forint egyedi bruttó forgalmi értéket meghaladó, 3 000 000 forint egyedi bruttó
forgalmi értéket nem meghaladó vagyontárgy esetén a gazdasági bizottság,
b) 500 000 forint egyedi bruttó forgalmi értéket nem meghaladó vagyontárgy esetén az elnök
jogosult.
Ha a költségvetési évben a (3) bekezdés alapján értékesített vagyontárgy ellenértéke és a
következő értékesíteni tervezett vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értékének egybeszámított
összege a 10 000 000 forintot meghaladja, a tervezett értékesítés és minden azt követő
értékesítés a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Az egybeszámítás vonatkozásában nem kell figyelembe venni a selejtezésre került, nullára leírt
vagy érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyat, ha annak egyedi brutttó forgalmi értéke a 20 000
forintot nem haladja meg.

(2)
(3)

(4)

(5)

8. § (1)
(2)
(3)
(4)

(5)

1

Vagyontárgyat átruházni – ha törvény vagy e rendelet másképp nem rendelkezik – csak
versenyeztetéssel lehet.
A versenyeztetés pályázat vagy árverés útján történhet.
A pályázat útján lebonyolított versenyeztetés nyílt vagy zártkörű.
A versenyeztetés abban az esetben lehet zártkörű, ha
a) a vagyontárgy jellege, jelentősége, vagy annak hatékonyabb hasznosításával kapcsolatos
feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők részvételét teszi szükségessé,
b) közérdek vagy gazdasági érdek – különösen a megyei önkormányzat érdekeinek megóvása –
indokolja, vagy
c) a nyílt versenyeztetés nem vezetett eredményre.
A versenyeztetési szabályoknak biztosítaniuk kell az ajánlattevők számára az egyenlő
feltételeket, a verseny tisztaságának védelmét, a versenyeztetés szabályozott és ellenőrizhető
lefolytatását.

Módosította a 12/2020. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2020. 09. 05-től

(6)

(7)

(8)

A versenyeztetésre vonatkozó dokumentumokban ismertetni kell különösen a versenyeztetés
tárgyát, az eljárási határidőket, a bírálat szempontjait, az elbírálás módját, a hiánypótlás
szabályait, a szerződéses feltételeket, az ajánlati kötöttség időtartamát, az ajánlat benyújtásával
kapcsolatos formai és egyéb előírásokat, az ajánlati biztosíték összegét, rendelkezésre
bocsátásának határidejét és módját, a vételár megfizetésének feltételeit, a tárgyalás szabályait, a
versenyeztetés tárgyának megtekintésére meghatározott időpontot.
A vagyontárgy átruházására vonatkozó versenyeztetés módjáról, a versenyeztetési szabályok
meghatározásáról a vagyontárgy átruházásra jogosult tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönt.
Ha a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a közgyűlés, a versenyeztetés szabályainak
meghatározását más tulajdonosi jogokat gyakorló szervre is átruházhatja.
A vagyontárgy tulajdonjogának átruházásáról szóló döntés meghozatalára jogosult tulajdonosi
jogokat gyakorló szerv dönthet a versenyeztetés mellőzéséről, ha a vagyontárgy forgalmi értéke
nem haladja meg a Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott értékhatárt.

9. §

Vagyontárgyra vonatkozóan vételi jogot alapítani csak a versenyeztetésre vonatkozó
jogszabályban foglalt előírások betartásával lehet.

10. §

Vagyontárgyat ingyenesen vagy kedvezményesen az alábbi esetekben lehet átruházni:
a) átlátható szervezet részére a megyei önkormányzat különösen fontos gazdasági,
fejlesztéspolitikai vagy közérdekű céljának megvalósítása érdekében, amennyiben az adott
ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, vagy
b) különösen indokolt esetben – az ok és cél megjelölésével – természetes személy vagy
átlátható szervezet részére, ha a megyei önkormányzat kötelező feladatainak ellátását
hátrányosan nem befolyásolja.
A vagyon hasznosítása

11. § (1)
(2)

(3)

12. § (1)
(2)
13. §

A vagyonhasznosításra irányuló szerződés határozatlan, vagy legfeljebb 15 éves határozott
időtartamra köthető.
A vagyontárgy hasznosításáról szóló döntés meghozatalára tulajdonosi jogokat gyakorló
szervként
a) 500 000 forintot meghaladó, 3 000 000 forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket nem
meghaladó vagyontárgy esetén, és legfeljebb egy évre a gazdasági bizottság,
b) 500 000 forint egyedi bruttó forgalmi értéket nem meghaladó vagyontárgy esetén az elnök
jogosult.
Ingatlanrész vagy helyiség bérbeadását vagy haszonkölcsönbe adását, ha annak időtartama
a) az egybefüggő 7 napot nem haladja meg, az elnök
b) az egy évet nem haladja meg, a gazdasági bizottság
hagyja jóvá.
Vagyontárgyat hasznosítani – ha törvény vagy e rendelet másképp nem rendelkezik – csak
versenyeztetéssel lehet.
Vagyontárgy versenyeztetéssel történő hasznosítására a versenyeztetéssel történő átruházás
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Jogszabály, szerződés vagy a közgyűlés általi kijelölés hiányában a megyei önkormányzat
tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
végzi.
Vagyonkezelői és haszonélvezeti jog

14. § (1)
(2)

Vagyonkezelési szerződés a közgyűlés jóváhagyásával köthető.
A vagyonkezelő köteles a kezelésében lévő vagyontárgy
a) megőrzésére,

b) rendes gazdálkodás szabályai szerint a jó gazda gondosságával történő kezelésére,
hasznosítására,
c) fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével, védelmével, a közterhek viselésével és a
nyilvántartásokhoz szükséges adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátására.
15. § (1)

(2)
(3)
(4)
16. §

A megyei önkormányzat vagyontárgyának kezelőjét megillető jogok gyakorlását, annak
szabályszerűségét, a szerződés teljesítését évente kell ellenőrizni. Az ellenőrzésekről a jegyző
gondoskodik.
A vagyonkezelő köteles az ellenőrzést tűrni, a jogszerűen kért adatszolgáltatást teljesíteni,
tájékoztatást megadni, dokumentumokba történő betekintést biztosítani.
A jegyző az ellenőrzésről, valamint az annak alapján megtett intézkedésekről évente beszámol a
közgyűlésnek.
A vagyonkezelői jog gyakorlására vonatkozó további feltételekről a közgyűlés dönt.
A haszonélvezeti jog alapítására, a jogok és kötelezettségek gyakorlására a vagyonkezelői jogra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A vagyontárgy megterhelése

17 . § (1)

(2)
(3)

Az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgy, valamint – ha törvény lehetővé teszi – a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgy megterhelése tárgyában a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a
vagyontárgy átruházására vonatkozó döntéshozatali szabályok szerint jogosult eljárni.
A megterhelt és megterhelendő vagyontárgy értékének egybeszámítására az átruházás esetében
alkalmazandó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Ingatlant megterhelni csak a közgyűlés jóváhagyásával lehet.
Követelésről lemondás

18. § (1)

(2)

A megyei önkormányzat vagyonába tartozó követelésről a törvényben meghatározott esetekben
és módon túl az alábbi esetekben lehet lemondani:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés várhatóan
nem térül meg,
d) ha a követelés behajthatatlan vagy csak jelentős veszteséggel vagy aránytalanul nagy
költségráfordítással hajtható be,
e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel,
f) ha a követelésről való lemondás közérdekű célokat szolgál,
g) méltányosságból, ha a követelés érvényesítése a kötelezett létfenntartását bizonyítottan és
számottevően megnehezítené vagy ellehetetlenítené.
A behajthatatlanság tényének megállapításáról és egyúttal az egyedi követelésről való
lemondásról
a) 1 000 000 forintot el nem érő követelés esetén az elnök,
b) 1 000 000 forintot elérő, de 3 000 000 forintot nem meghaladó követelés esetén a gazdasági
bizottság
dönt.
Felajánlott vagyon elfogadása

19. § (1)
(2)

20. § (1)

A megyei önkormányzat a részére polgári jogi jogcím szerint felajánlott vagyontárgyat akkor
fogadhatja el, ha képes a vagyontárggyal járó kötelezettségek teljesítésére.
Ha a közgyűlés határozatban másként nem rendelkezik, nem fogadható el az olyan hagyaték
vagy felajánlás, amelynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi
értékét.
A felajánlott ingó vagyontárgy elfogadásáról, ha

(2)

a) a vagyontárgy bruttó könyv szerinti értéke nem haladja meg az 1 000 000 forintot, az elnök,
b) a vagyontárgy bruttó könyv szerinti értéke az 1 000 000 forintot meghaladja a gazdasági
bizottság
dönt.
Ha az (1) bekezdésben megjelölt vagyontárgy bruttó könyv szerinti értéke nem állapítható meg,
úgy a vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értékét kell figyelembe venni.
Gazdasági társasági részesedések

21. §2 (1)
(2)

(3)
22. § (1)

(2)

A megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság legfőbb szervének
törvényben és az alapító okiratában meghatározott hatáskörében a közgyűlés dönt.
A megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő, többszemélyes gazdasági társaság
legfőbb szervének törvényben és a társasági szerződésben meghatározott hatáskörébe tartozó
esetekben a közgyűlés tagi döntést hoz.
A közgyűlés egyedi döntéssel az (1) és (2) bekezdésben szereplő döntési jogokat más tulajdonosi
jogokat gyakorló szervre átruházhatja.
A megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő korlátolt felelősségű társaságban a
megyei önkormányzat döntését az elnök, akadályoztatása vagy távolléte esetén a szervezeti és
működési szabályzat helyettesítési rendje szerint az alelnök képviseli. Távollétük vagy
akadályoztatásuk esetén a képviseletre a közgyűlés tagjának vagy a Hivatal köztisztviselőjének
eseti meghatalmazás adható.
Az (1) bekezdés szerinti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság
terjedelmét.
Az önkormányzati vagyontárgy forgalmi értékének meghatározása

23. § (1)
(2)
(3)

(4)

Ingatlan egyedi bruttó forgalmi értékét ingatlanforgalmi értékbecslő által készített, 12 hónapnál
nem régebbi értékbecslés alapján kell megállapítani.
Ingó vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értékét a jegyző által létrehozott vagyonértékelő és
selejtező bizottság állapítja meg, szükség esetén szakértő igénybevételével.
A vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értékét könyvvizsgáló állapítja meg az alábbi esetekben:
a) a vagyontárgy nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság részére történő szolgáltatása,
b) a tőzsdén nem jegyzett részvény értékének megállapítása, és
c) üzletrész értékének megállapítása.
A tőzsdére bevezetett részvény esetében az egyedi bruttó forgalmi érték a tőzsdei árfolyam.
Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb rendelkezések

24. § (1)
(2)
25. § (1)

(2)

A vagyontárgyon más által végzett értéknövelő beruházásokhoz a gazdasági bizottság
hozzájárulása szükséges.
A közös tulajdonban álló vagyontárgyon a tulajdonostárs által végzett értéknövelő
beruházásokhoz az elnök hozzájárulása szükséges.
Az önkormányzati vagyont érintő hatósági, bírósági, közigazgatási és egyéb eljárásokban a
tulajdonost megillető jogokat az elnök gyakorolja, ha az nem érinti e rendelet szerint más
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv hatáskörét.
Az önkormányzati vagyont érintő polgári jogi ügyekben nyilatkozattételre az elnök jogosult, ha az
nem érinti e rendelet szerint más tulajdonosi jogokat gyakorló szerv hatáskörét.
Vagyongazdálkodási terv
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26. § (1)

(2)

A közgyűlés a rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet fogad el. A vagyongazdálkodási tervet az elnök a
gazdasági programmal elfogadásával együtt terjeszti elő.
A vagyongazdálkodási terv tartalmazza a megyei önkormányzat vagyonának kezelésére,
hasznosítására, átruházására vonatkozó célkitűzéseket.
Felhatalmazó rendelkezések

27. §

Felhatalmazást kap az elnök és a jegyző, hogy a vagyonértékelő és selejtező bizottság
szervezetéről és működéséről együttes normatív utasításban rendelkezzen.
Átmeneti rendelkezések

28. §

Az elnök az e rendeletben meghatározott vagyongazdálkodási tervet először, a 2013-2014-es
évekre vonatkozóan 2013. június 30-ig terjeszti a közgyűlés elé.
Záró rendelkezések

29. § (1)
(2)

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló a 11/2003. (VI.20.) Pm. sz. rendelete.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

1. melléklet 345
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖRZSVAGYONA
A) FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON
A.I. Nemzeti vagyonról szóló törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak
minősített vagyon
A.I.1. Ingatlan
Ingatlan adatai
Helyrajzi
Tulajdoni
Cím
szám
hányad
nincs
Göd 038
1/1
nincs
Göd 039/108
1/1
nincs
Göd 039/147
1/1
nincs
Göd 039/75
1/1
nincs
Göd 042/6
1/1

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Ellátott feladat/
hasznosítás
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

nincs

nincs

nincs

Göd 046

1/1

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

Göd 051
Göd 054
Göd 062/40
Göd 063/1
Göd 063/4
Göd 075
Göd 080/1
Göd 082/2
Göd 084/71
Göd 086/10
Göd 086/9
Göd 048/10

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

nincs

nincs

Göd 6425

1/1

kivett közterület

nincs

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
2131
Göd
Bócsa
Zrínyi
Miklós
u. 6425
hrsz.
2131
Göd
Bócsa
Fóti út
6468/8.
hrsz.

Megnevezés és jogi
jelleg
kivett közút
kivett út
kivett út
kivett út
kivett közút
kivett saját
használatú út
kivett közút
kivett út
kivett út
kivett közút
kivett közút
kivett közút
kivett közút
kivett közút
kivett út
kivett közút
kivett közút
kivett közút

Göd 6468/8

1/1

kivett közterület

Használó

módosította az 5/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. 02. 12-től
Módosította a 12/2020. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2020. 09. 05-től
5
módosította a 17/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2020. 11. 06-tó.
3
4

A. II. Törvény vagy Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének rendelete által nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon
B. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON
B.I. Törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyon
B.I.1. Ingatlan
Ingatlan adatai
Használó

Ellátott
feladat/
hasznosítás

Cím

Pest Megyei
Önkormányzat
i Hivatal

önkormányza
ti hivatal
SZMSZ
szerinti
feladatai

1052
Budapest,
Városház
u. 7.

Helyrajzi
szám

Budapest
24268

Tulajdoni
hányad

Megnevezés és jogi
jelleg
tanácsháza

167/1000

műemlék,
műemléki
környezet

B.II. A Pest Megye Önkormányzatának rendelete által korlátozottan forgalomképessé nyilvánított
vagyon
B.II.1. Ingatlan
Ingatlan adatai
Használó

Ellátott
feladat/
hasznosítás

Cím

Helyrajzi
szám

Tulajdoni
hányad

Megnevezés és
jogi jelleg

nincs

nincs

2621 Verőce,
Magyarkúti út 7.

Verőce 84

1/1

kivett lakóház,
udvar

2. melléklet67
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelethez
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜZLETI VAGYONA
1.Ingatlan
Ingatlan adatai
Használó

Ellátott
feladat/
hasznosítás

Cím

Helyrajzi szám

Tulajdoni
hányad

Megnevezés és
jogi jelleg

nincs

nincs

2072 Zsámbék, Régi
templom u. 5.

Zsámbék 949

1/2

kivett lakóház,
udvar

2.Gazdasági társaság

Neve
Pest Megyei
Területfejlesztési
Nonprofit Kft.
Pro Regio KözépMagyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kft.

6
7

Gazdasági társaság adatai
Cégjegyzék
Székhelye
száma

Önkormányzat
részesedése

01-09-909066

1052 Budapest,
Városház u. 7.

100 %

01-09-910372

1146 Budapest,
Hermina út 17. A.
ép. 3. em.

50 %

módosította a 7/2016. (X.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 11-től
Módosította a 12/2020. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2020. 09. 05-től

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm.
sz. rendeletének megalkotása óta jelentősen megváltoztak az önkormányzat vagyonára vonatkozó jogszabályok.
Hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és módosításra került a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján 2012. január 1-jétől törvény erejénél
fogva a megyei önkormányzat vagyona – a törvényben meghatározott kivételekkel – a Magyar Államra, vagyonkezelői
joga pedig a vagyonhoz kapcsolódó feladatellátás jellegétől függően a törvényben meghatározott szervekre szállt át.
A feladat- és hatáskörök jelentős mértékű módosulása szükségessé tette az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. sz. rendelet hatályon kívül helyezését és új, az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Az elkészült rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat vagyonára, értékének meghatározására, a vagyon
átruházására, hasznosítására, megterhelésére, a vagyonkezelésre, a felajánlott vagyon elfogadására, a követelésről
lemondásra és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal való rendelkezésre vonatkozó legfontosabb
szabályokat.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet személyi és tárgyi hatályát rögzíti.
2. §-hoz
Az értelmező rendelkezéseket foglalja magában.
3-4. §-hoz
Az önkormányzat vagyonának típusairól rendelkezik. Meghatározza a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes
és az üzleti vagyon fogalmát, valamint a vagyon minősítésére vonatkozó szabályokat. A fogalmi megkülönböztetés
tartalmi kérdéseit az Nvtv. tartalmazza, ezért erről a rendelet külön nem rendelkezik. A Nvtv. rendelkezései alapján az
önkormányzat törzsvagyonát alkotja a Nvtv. által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített
vagyon, a törvény, vagy önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősített vagyon, valamint törvény vagy önkormányzati rendelet alapján korlátozottan forgalomképessé
nyilvánított vagyon.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon forgalomképtelen, nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog,
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog, vagy osztott
tulajdon nem létesíthető, kizárólag koncesszió útján hasznosítható. Ezen vagyonelemek körét a Nvtv. taxatíve határozza
meg.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon nem idegeníthető el és nem terhelhető meg.
A korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyon csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek szerint adható el és terhelhető meg.
Az üzleti vagyonba tartozó vagyonelemek forgalomképesek, azok szabadon elidegeníthetőek és megterhelhetőek.

5. §-hoz
A tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályait rögzíti. A tulajdonosi jogokat főszabály szerint a közgyűlés gyakorolja.
6-7. §-hoz
A vagyonátruházás általános szabályait, valamint az átruházásra vonatkozó tulajdonosi joggyakorlás hatásköri szabályait
tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy e szabályok kizárólag a polgári jogi átruházással megvalósuló jogügyletre
vonatkoznak, és nem foglalják magukban más szerzésmód alapján végbemenő, vagy törvény alapján megvalósuló
vagyonelidegenítést. Fontos kiemelni, hogy a vagyon átruházására vonatkozó döntés meghozatalára jogosult
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv rendeletben történő kijelölése a bruttó forgalmi érték alapján történik, míg a
vagyontárgy törzsvagyonná vagy üzleti vagyonná minősítésére a bruttó könyv szerinti érték az irányadó. Ezért a

vagyontárgy minősítésére jogosult tulajdonosi jogokat gyakorló szerv akár el is térhet az átruházási döntés
meghozatalára jogosult tulajdonosi jogokat gyakorló szervtől.
8. §-hoz
Rögzíti a versenyeztetés fő szabályait, és a versenyeztetés alóli kivételeket. A versenyeztetés Magyarország mindenkori
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott értékhatár felett kötelező. Az értékhatár alatt a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv döntési kompetenciája a versenyeztetés elrendelése vagy mellőzése azokban az esetekben, amikor a
versenyeztetés célszerűtlen vagy ésszerűtlen.
9. §-hoz
Vételi jogra értelemszerűen az átruházásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, mivel a vételi jog érvényesítésekor
végső soron vagyonátruházásra kerül sor.
10. §-hoz
A rendelet rögzíti a vagyontárgy ingyenes és kedvezményes átruházásának lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos további
szabályokat az Nvtv. rendezi, mely szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a törvényben
meghatározott esetekben és módon természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az ingyenes átruházás
további feltétele, hogy a tulajdonjogot szerző fél – az állam kivételével – az ingyenesen tulajdonába adott ingatlant a
megszerzéstől számított 15 évig nem idegenítheti el és köteles azt a juttatás céljának megfelelően hasznosítani, az
állagát megóvni. Az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a vagyont átadó szervezetnek.
11-13. §-hoz
Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozóan szabályozza a tulajdonosi joggyakorlók között a hatáskörök
megosztását, rendelkezik a vagyon hasznosításának általános szabályairól. Hasznosításnak minősül az Nvtv. szerint a
vagyon bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – módon, jogcímen történő átadása, átengedése, ide
nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.
14-16. §-hoz
A vagyonkezelői jog létesítésére, ellenőrzésére, a vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire, valamint a haszonélvezeti
jog alapítására, a haszonélvező jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A vagyonkezelői
jogra vonatkozó további szabályokat az Nvtv. tartalmazza.
17. §-hoz
A vagyon megterhelésére vonatkozóan szabályozza a tulajdonosi joggyakorlók között a hatáskörök megosztását.
18. §-hoz
A rendelet részletesen szabályozza a követelésről lemondás lehetőségét. A felsorolás taxatív, a rendeleten kívül felsőbb
szintű jogszabályok határozhatják meg a követelésről lemondás lehetőségét.
19-20. §-hoz
Mivel a felajánlott vagyon nem csak jogokat (aktívumokat), hanem kötelezettségeket is tartalmazhat, csak a felajánlott
vagyon (hagyaték) összességében történő vizsgálatával dönthető el, hogy a megyei önkormányzat képes-e vállalni az
ezzel kapcsolatos terheket. Ezért garanciális szabályként mondja ki a rendelet, hogy nem fogadható el az olyan hagyaték
vagy felajánlás, amelynek ismert terhei elérik vagy meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét. Ettől kizárólag a
közgyűlés döntésével lehet eltérni.
21-23. §-hoz
A megyei önkormányzat tulajdonában jelenleg kettő darab korlátolt felelősségű társaság áll, melyek vonatkozásában a
törvényben felsoroltakon túli közgyűlési hatásköröket, valamint a képviseletre vonatkozó szabályokat rögzíti a rendelet.
24. §-hoz
A vagyon forgalmi értékének megállapítására vonatkozó szabályokat rögzíti. A vagyon forgalmi értékének megállapítása
értékbecslő, vagy a vagyonértékelő és selejtező bizottság által történhet. Ez utóbbi új elemként jelenik meg a
rendeletben.
25-26. §-hoz
Az előző szakaszokban nem szabályozott egyéb ügyekben a tulajdonost megillető jogok gyakorlásával,
nyilatkozattétellel összefüggő hatásköri szabályokat tartalmazza.
27. §-hoz

A vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatos szabályokat rögzíti.
28. §-hoz
Felhatalmazó rendelkezések az elnök és a jegyző részére vagyonértékelő és selejtező bizottság felállításáról.
29. §-hoz
Átmeneti rendelkezésként szabályozza a 2013-2014-es évekre vonatkozó vagyongazdálkodási terv előterjesztésének
időpontját.
30. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

