
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. március 30. napján tartandó Kt. ülésre! 
Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens 

Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerület Állás utca 
57. szám alatti vagyontárgy átminősítésére, a 
Vagyonrendelet módosítására, valamint 
ingóságok ingyenes átadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 312/2015. (X. 28.) Kt. 
határozatában úgy döntött, hogy „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata 2016. 
március 1. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7/A. és 8. §-ai 
alapján megalapítja a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ nevű költségvetési 
szervet, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti alapító okirattal. 
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be a 
törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés céljából. " 

Az Alapító okirat szerint a Budapest XVI. kerület Állás utca 57. szám alatti, 114352 hrsz-ú, 
Tóth Ilonka Emlékház ingatlan, tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar megnevezésű, a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (továbbiakban: KEK) telephelye. A KEK 
közfeladatot ellátó költségvetési szerv. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési 
tevékenység.) 

A vagyonkataszterben az ingatlan jelenleg üzleti vagyonként nyilvántartott. 
Az előterjesztő javasolja, hogy Budapest XVI. kerület Állás utca 57. szám alatti, 114352 hrsz-
ú ingatlant a Képviselő-testület testület korlátozottan forRalomképes törzsvagvormak 
minősítse, mivel közfeladatot ellátó szerv elhelyezését szolgálja. 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelete 

8.§ 
(1) Egyes vagyontárgyak forgalomképességének megváltoztatásáról, - amennyiben 

jogszabály másként nem rendelkezik - a Képviselő-testület minősített többséggel dönt 
az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. 

3. § Az önkormányzat vagyona: 
a) törzsvagyonból 
aa) forgalomképtelen törzsvagyon 
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, valamint 
b) üzleti vagyonból áll. 



4.§ 
(1) Törzsvagyon az az önkormányzati tulajdon, amely közvetlenül kötelező önkormányzati 

feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon részeit 
képező ingatlanok felsorolása jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 
(2) A törzsvagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. 
(3) A forgalomképtelen törzsvagyon részei: 
a) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: 
aa) helyi közutak és műtárgyaik, 
ab) terek, parkok, 
ac) az önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény alapján részére átadott - vizek, 
közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket, 
b) az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona a 
törvényben ekként meghatározott, az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek. 
(4) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartoznak: 
a) közművek, vízi közművek; 
b) az önkormányzat tulajdonában álló, az önkormányzat képviselő-testülete és szervei 
továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, vagy működtetett közfeladatot ellátó szerv 
elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, 
c) műemlék épület; 
d) műemlékileg védett, műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok; 
e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó 
gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés; 
f) azon vagyontárgyak, melyeket törvény illetve az Önkormányzat rendelete 
korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít. 

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Alapító okirata szerint a költségvetési szerv 
székhelye 1165 Budapest Veres Péter út 157. (hrsz.: 105749), telephelye az Állás utca 57. 
számú ingatlanon kívül a Cinkotai Tájház 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 16. (hrsz.: 
116699) is. 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat könyveiben a 1165 Budapest Veres Péter út 
157. számú ingatlan vonatkozásában ingóságokat is nyilvántart, amelyet javasolok a 2. 
melléklet szerinti tartalommal ingyenes átadás jogcímen átadni az újonnan megalakult 
intézménynek. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-ában foglalt előzetes 
hatásvizsgálat összefoglalása: 

A végrehajtás feltételei: 
A rendelet-tervezet az Önkormányzat számára minimális többletfeladatot jelent. 
A társadalmi hatások összefoglalása: 
A rendelet-tervezetnek a társadalomra nincsen kimutatható hatása. 
Társadalmi költségek: 
A rendelet-tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. 
Költségvetési hatások: 
A rendelet-tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. 
Egészségügyi hatások: 
Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. 



Környezeti hatások: 
Nincsenek kimutatható környezeti hatások. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni 
szíveskedjen, és a rendeleti, valamint határozati javaslatot fogadja el! 

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló .../2016. ( ) önkormányzati 
rendeletét. 

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján) 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat könyveiben nyilvántartott Budapest 
Veres Péter út 157. számú ingatlanhoz tartozó ingóságok az 
előterjesztés 2. mellékletében szereplő tartalommal a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ számára ingyenesen átadásra 
kerüljenek, egyben felhatalmazza a Polgármestert az átadáshoz 
szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. 
bekezdés o) pontja alapján) 

(2) 

Budapest, 2016. március 18. 

Kovács Péter 
polgármester 

Ancsin László 
jegyző 

Melléklet: 
1. melléklet: rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet módosításáról 



2. melléklet: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat könyveiben szereplő 1165 
Budapest Veres Péter út 157. számú ingatlanban található nyilvántartott ingóságok 
listája 

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 



Előterjesztés 1. melléklete 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2016. ( ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l.§ 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati 
rendeletének 1. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 

cím Típus Megnevez 
és 

Alapter. Onk. 
Tul. 

Forgalomképesség 

114352 Állás utca 
57. 

Telephely Tóth 
Ilonka 
Emlékház 

732 m^ 100% Korlátozottan 
forgalomképes 
(törvény)" 

2.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Ancsin László 
jegyző 

Kovács Péter 
polgármester 



Általános indokolás 

A rendelet módosításával az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet 8. § (1) bekezdése alapján egyes 
vagyontárgyak forgalomképességének megváltoztatásáról, - amennyiben jogszabály másként 
nem rendelkezik - a Képviselő-testület dönt a vagyontárgy valamely típusba történő 
besorolására vonatkozóan. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: 

A meglévő vagyontárgyat korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősíti. 

2. §-hoz: 

Záró rendelkezéseket tartalmaz. 



Előterjesztés 2. melléklete 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat könyveiben szereplő 1165 Budapest Veres Péter út 157. számú ingatlanban található 
nyilvántartott ingóságok listája 

adatok forintban 

Azonosító 
főkönyvi 
számla 

bruttó 
záró 

érték
csökkenés 

záró 

nettó 
érték Eszköz megnevezése főkönyvi számla neve aktiválás 

kelte 

nyilván
tartási 

hely 
05480 1319113 92 500 92 500 0 Telefonközpont Panasonic CX-T 3180 Telj (O-ig)FK Inform.eszk.ért 2008.10.01 1276 
05481 1319113 1 375 600 1 375 600 0 Projektor Hitachi CP-S 310 Telj (O-ig)FK Inform.eszk.ért 2008.10.01 1276 
05483 1319113 102 288 102 288 0 Lézer-printer Brother 019 Telj (O-ig)FK Inform.eszk.ért 2008.10.01 1276 
05484 1319123 25 000 25 000 0 Eszterga gép Telj (0)FK egy.gép ber.felsz é 2008.10.01 1276 
05485 1319123 35 900 35 900 0 Garzon elemes bútor szekrénysor Telj (0)FK egy.gép ber.felsz é 2008.10.01 1276 
05486 1319123 30 691 30 691 0 Könyvespolc Telj (0)FK egy.gép ber.felsz é 2008.10.01 1276 
05487 1319123 172 000 172 000 0 Riasztó berendezés DSC Pl 1555 RK Telj (0)FK egy.gép ber.felsz é 2008.10.01 1276 
07140 1319124 31 500 31 500 0 Fa pult táblával Telj (O-ig)FK egy.kisért.gép b 2014.06.03 1276 


