
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének
 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezés szabályairól 

szóló 9/2004.(III.16.) rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  XIX.  kerület  Kispest  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alkotmány  44/A.§  (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV.tv. 79.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Az  önkormányzat  vagyonáról  való  rendelkezés  szabályairól  szóló  9/2004.(III.16.)  számú  rendelet 
(továbbiakban rendelet)  1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Az 1.sz.melléklet, 2 lap 25.sorsám alatt szereplő Bp. XIX. ker. Katona J.u. 3., 166906/88. helyrajzi szám 
alatti 39933 m2 alapterületű sportpályát a képviselő-testület az önkormányzat törzsvagyonából kivonja, az  
a forgalom képes vagyon körébe kerül átsorolásra. 

2.§.

E rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba

Budapest, 2011. január 20.

Gajda Péter dr.Istvánfi Sándor
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: 2011. január 25.



Indokolás

A helyi  önkormányzat  vagyona  a  tulajdonából  és  a  helyi  önkormányzatokat  megillető  vagyoni  
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. Az önkormányzati  
vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. 
Az Önkormányzati törvény pontosan meghatározza a törzsvagyon fogalmát. Az az önkormányzati  
tulajdon nyilvánítható törzsvagyonnak, amely közvetlenül szolgálja a kötelező feladat- és hatáskör  
ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását.

A  törvény  valamennyi  tulajdonosi,  rendelkezési  jogosítvány  gyakorlásához  állapíthat  meg 
előírásokat,  s  az  önkormányzatnak  rendeletében  szabályoznia  kell  a  rendelkezési  jog  minden 
elemét.  A  Ptk.  114.§.-ának  (1)  bekezdése  értelmében  a  rendelkezés  jogának  korlátozása 
jogszabállyal  lehetséges.  Ez  azt  jelenti,  hogy  bármilyen  tulajdonosi  részjogosítvány  érvényes 
gyakorlásához  szükség  van  önkormányzati  rendeletre.  A  tulajdonosi  jogokat  gyakorló 
önkormányzat is csak a rendeletben foglaltak szerint nyilatkozik

A törzsvagyonról  szóló  melléklet  a  rendelet  része,  így  az  abban történő változást  a  testület  a 
törvényi előírásnak megfelelően rendelettel tudja csak végrehajtani.

Jelen  rendelet-módosítás  célja,  hogy  a  Bp.  XIX.  ker.  Katona  J.  u.  3.sz.alatti  sportpálya 
hasznosításával,  fejlesztésével  kapcsolatban  az  önkormányzatnak  elképzelései  vannak,  ezért  
szükséges az ingatlan törzsvagyonból történő kivonása.


