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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának vagyonelemeit, azok a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti elhatárolásait, valamint a tulajdonosi 

jogok gyakorlásának feltételeit és kereteit az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Vagyonr.) szabályozza széleskörűen. 

 

A hatékony és jogszerű vagyongazdálkodás biztosítása érdekében időről-időre szükséges a 

rendelet felülvizsgálata és a megváltozott jogi környezethez, továbbá az életszerű 

gyakorlathoz történő igazítása. A Vagyonr. 3. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati 

vagyon értékesítésére vonatkozó pályázati eljárás szablyait. A jelenlegi szabályozás alapján a 

nyilvános pályázatra vonatkozó pályázati felhívást egy országos napilapban is meg kell 

jelentetni, azonban jelenleg már csak néhány országos napilap jelenik meg, és az ezekben 

történő hirdetés-megjelentetés költsége több százezer – egymillió forint körüli összeg. Fentiek 

okán javasolt a Vagyonr. ezen rendelkezésének az életszerű gyakorlathoz történő igazítás 

érdekében történő módosítása, és az árverési értékesítésre vonatkozó szabályokhoz hasonlóan 

a pályázati felhívás megjelentetését a helyi újságban, az Önkormányzat honlapján, a 

Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján, valamint ingatlan esetében az ingatlan.com 

oldalon előírva. 

 

Szintén a pályázati eljárás szabályozásának körében található egy olyan rendelkezés, hogy az 

ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás 

közzétételének napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók 

rendelkezésére álló határidő ne legyen kevesebb 30 napnál, azonban nincs meghatározva, 

hogy a 30 nap mely felületen történő közzétételtől számítandó, ezért ennek meghatározása is 

szükséges (mivel a helyi újság megjelenésének napja előre kiszámítható, így célszerű az ott 

történő közzététel napjától számítani a 30 napot). Szükséges még a rendelkezésben a határnap 

– határidő fogalmak megfelelő használatát is rendezni, a rendelkezés határidőt és határnapot is 

említ, holott konkrét dátum megjelölése esetén valójában határnapról van szó. 

 

A Vagyonr. 2. melléklete tartalmazza az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére 

jogosultak listáját. Javasolt az ezen listát melléklet helyett függelékként csatolni a Vagyonr.-

hez, mivel ezen lista akár egy szerződés megkötésének okán, vagy valamely ingatlant érintő 

telekalakítás következtében megváltozott helyrajzi szám okán is módosítást igényel, és 

életszerűtlen minden ilyen esetben rendeletmódosítást végrehajtani. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az 1. melléklet 

szerinti rendeletet megalkotni! 

 

Budapest, 2020. szeptember 02. 

 

 

   dr. Török-Gábeli Katalin                         dr. Szabó Tibor       

      osztályvezető-helyettes                       jegyző  

     az előterjesztés készítője        előterjesztő 
 

Melléklet:  

1. Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással) 

2. Segédlet (rendelet-tükör) 

3. Hatásvizsgálati lap 

4. Egyeztető lap 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./……..(……..) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(T E R V E Z E T ) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonr.) 3. melléklet I. 2.1. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. A nyilvános pályázatot közzé kell tenni: 

a) a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján 

b) az Önkormányzat honlapján 

c) az Önkormányzat által kiadott helyi újságban 

d) ingatlan értékesítésére vagy más módon történő hasznosítására vonatkozó 

pályázat esetén rövidített változatban (a rövidítettségre való utalással, a teljes 

szöveg fellelhetőségi helyeinek megadása mellett) az ingatlan. com internetes 

oldalon.” 

 

(2) AVagyonr. 3. melléklet I. 2.2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.2 A pályázatok leadására határnapot kell megjelölni, melyet úgy kell meghatározni, 

hogy a felhívásnak az Önkormányzat által kiadott helyi újságban történő közzétételének 

napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között legalább 30 nap teljen el.” 
 

2. §  A Vagyonr. kiegészül a jelen rendelet 1. függelékét képező 1. függelékkel. 

 

3. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)  Hatályát veszti a Vagyonr. 2. melléklete. 

 

 

      Bese Ferenc dr. Szabó Tibor 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2020. ….……..-n az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

Budapest, 2020. …………………. 

  A jegyző nevében és megbízásából eljáró 

         

        Vittmanné Gerencsér Judit 

       Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti ovh. 
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1. függelék Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testülete ……./……..(……..) rendeletéhez 

 

„1. függelék a 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelethez 
  

Az önkormányzati vagyon kezelésére/működtetésére jogosultak 
 

Táncsics Mihály Művelődési Ház 1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.  185896 

     1238 Bp. Grassalkovich út 154.   185931/0/A/1  

 

Galéria’13 Soroksár Kult. Szolg.  1238 Bp. Hősök tere 13.   185870 

Nonprofit Kft.    1238 Bp. Szitás u. 105.    185775 

 

Soroksár Sport Club Kft.  1239 Bp. Haraszti út 26.   186716 

           186704/2 

           186705/2 

           186706/2 

           186707/2 

           186708/2 

 

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 1237 Budapest, Sportcsarnok u. 2.  195325/36 

 

Soroksári Szociális Foglalkoztató  

Nonprofit Kft.     1238 Bp. Grassalkovich út 140.   185916/0/A/1 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület 1239 Bp. Táncsics Mihály utca 104.   185964/0/A/2 

Soroksár Önkormányzatának  1237 Bp. Sósmocsár u. 3   195271/8/A/51 

Dr. Nádor Ödön   1237 Bp. Újtelep u. 4.    195271/8/A/69 

Egészségügyi intézménye 1237 Bp. Szent László utca 165.   195271/8/A/25 

           195271/8/A/26 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület 1238 Bp. Grassalkovich u. 104.   185049 

Soroksár Önkormányzatának  1238 Bp. Rézöntő u. 22. (Bölcsőde)  184719/1 

Szociális és    1238 Bp. Grassalkovich út 130.   185907 

Gyermekjóléti Intézménye   /Gondozó szolgálat/ 

     1237 Bp. Nyír u. 22. (Tálaló Konyha)  183358 

     1238 Bp. Táncsics Mihály u. 45.  185050 

 

Dél-Pesti Tankerületi Központ  1238 Bp. Táncsics Mihály utca 25-33.  185033 

     1237 Bp. Nyír utca 22.    183358 

     1239 Bp. Sodronyos utca 28.   187215/1 

     1239 Bp. Grassalkovich út 169.   186053 

     1239 Bp. Hősök tere 18-20.   186053 

    

I sz. Összevont Óvoda   1238 Bp. Szitás u. 99.    185782 

1238 Bp. Csillag u. 1.    183794 

1238 Bp. Templom u. 10.   184858 

1238 Bp. Grassalkovich út 86.   185028 

1238 Bp. Gyékény u. 1.    184719/1 

1239 Bp. Templom u. 167.   187701 

 

II sz. Összevont Óvoda   1239 Bp. Grassalkovich út 297.   187926/1 

 

III sz. Összevont Óvoda   1237 Bp. Béke u. 36.    183401” 
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Általános indokolás 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának vagyonelemeit, azok a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti elhatárolásait, valamint a tulajdonosi 

jogok gyakorlásának feltételeit és kereteit a Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonr.) szabályozza széleskörűen. 

 

A hatékony és jogszerű vagyongazdálkodás biztosítása érdekében időről-időre szükséges a 

Vagyonr. felülvizsgálata és a megváltozott jogi környezethez, továbbá az életszerű 

gyakorlathoz történő igazítása.  

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

A jelenlegi szabályozás alapján a nyilvános pályázat pályázati felhívását egy országos 

napilapban is meg kell jelentetni, azonban jelenleg már csak néhány országos napilap jelenik 

meg, és az ezekben történő hirdetés-megjelentetés költsége több százezer – egymillió forint 

körüli összeg. Fentiek okán indokolt a rendelkezésének az életszerű gyakorlathoz történő 

igazítás érdekében történő módosítása, és az árverési értékesítésre vonatkozó szabályokhoz 

hasonlóan a pályázati felhívás megjelentetését a helyi újságban, az Önkormányzat honlapján, 

a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján, valamint ingatlan esetében az ingatlan.com 

oldalon előírva. 

A jelenlegi szabályozás szerint a pályázati eljárás keretében az ajánlatok benyújtására nyitva 

álló határidőt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzétételének napja és a pályázatok 

benyújtására megjelölt határnap között a pályázók rendelkezésére álló határidő ne legyen 

kevesebb 30 napnál, azonban nincs meghatározva, hogy a 30 nap mely felületen történő 

közzétételtől számítandó, ezért ennek meghatározása is szükséges (mivel a helyi újság 

megjelenésének napja előre kiszámítható, így célszerű az ott történő közzététel napjától 

számítani a 30 napot). Szükséges még a rendelkezésben a határnap – határidő fogalmak 

megfelelő használatát is rendezni. 

 

A 2. §-hoz 

A Vagyonr. 2. melléklete tartalmazza az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére 

jogosultak listáját. Indokolt az ezen listát melléklet helyett függelékként csatolni, mivel ezen 

lista akár egy szerződés megkötésének okán, vagy valamely ingatlant érintő telekalakítás 

következtében megváltozott helyrajzi szám okán is módosítást igényel, és életszerűtlen 

minden ilyen esetben rendeletmódosítást végrehajtani. 

 

A 3. §-hoz 

A jogszabály hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazó szakasz. 


