
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

JQ_. szamu eloterjesztes 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat vagyonarol szolo 
23/2013. (V. 30.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny (a tovabbiakban: Nvt.) 7. § (1) 
bekezdese szerint a nemzeti vagyon alapveto rendeltetese a kozfeladat ellatasanak biztositasa, 
ideertve a lakossag kozszolgaltatasokkal val6 ellatasat es e feladatok ellatasahoz sziikseges 
infrastruktura biztositasat. A nemzeti vagyonnal felelos m6don, rendeltetesszeriien kell 
gazdalkodni. Az Nvt. 7. § (2) bekezdese szerint a nemzeti vagyongazdalkodas feladata a 
nemzeti vagyon rendeltetesenek megfelelo, az allam, az onkormanyzat mindenkori teherbir6 
kepessegehez igazod6, elsodlegesen a kozfeladatok ellatasahoz es a mindenkori tarsadalmi 
sziiksegletek kielegitesehez sziikseges, egyseges elveken alapul6, atlathat6, hatekony es 
koltsegtakarekos miikodtetese, ertekenek megorzese, allaganak vedelme, erteknovelo 
hasznalata, hasznositasa, gyarapitasa, tovabba az allam vagy a helyi onkormanyzat 
feladatanak ellatasa szempontjab61 feleslegesse val6 vagyontargyak elidegenitese. 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) VI. Fejezete rendelkezik az Onkormanyzat 
koltsegvetesi szerve es a koznevelesi intezmeny hasznalataban levo vagyonr61, benne a 
vagyonelem hasznalatba adasar61. Az R. 9. §-a szerint a vagyonelem hasznalatba adasara 
iranyul6 dontest megelozoen a vagyonelem erteket meg kell hatarozni. Az R. 9. § (4) 
bekezdese szerint a vagyonelem hasznalatba adasara vonatkoz6 iigylet erteket a piacon azonos 
feltetelek ellett letrehozott iigylet soran elerheto legmagasabb ertek alapjan kell meghatarozni. 

A fenti jogszabalyi rendelkezesekbol kovetkezik, hogy az Onkormanyzat koltsegvetesi szerve 
es a koznevelesi intezmeny hasznalataban levo vagyon eseti hasznalatba adasa piaci aron 
(piaci berleti dijjal) tOrtenhet. Az elmult idoszakban tObb esetben elofordult, hogy elsosorban 
sportegyesiiletek a piacinal alacsonyabb berleti dij fizetese mellett kivantak berbe venni a 
sportpalyakat, illetve a tomatermeket. 

Javasolom, hogy az Onkormanyzat az R. m6dositasaval teremtse meg a kedvezmenyes 
berbeadas jogszabalyi lehetoseget. A m6dositas szerint az Onkormanyzatnak a Magyarorszag 
helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 23. § (5) bekezdeseben 
meghatarozott kozfeladata ellatasaval osszefiiggo tevekenyseg celjab61 tOrteno hasznalatba 
adas eseten a piaci berleti dijt61 ellehet temi. A hasznalatba adas ellenertekenek ilyen esetben 
is fedeznie kell a felmeriilo kOltsegeket (pl. gondnok munkabere, takaritas koltsege, koziizemi 
dijak). 

II. Hatasvizsgalat 

Az R. m6dositasa eseten a berleti dij merteke merlegelessel a piacinal alacsonyabb osszegben 
is megallapithat6. A kedvezmenyes berleti dij a berlok kozfeladat ellatasaval osszefiiggo 
tevekenysegenek folytatasat segiti elo, kiilonos tekintettel a sportra. A koltsegek csokkenese a 
sportegyesiiletek tagdijainak csokkenteset eredmenyezheti, ami elosegitheti a sportolasi 
hajland6sagot. Elsosorban a fiatalok es az idosek sportolasi lehetosegeit indokolt ilyen m6don 
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tamogatni. Kedvezmenyes berleti dij mellett novekedhet a berbe adhat6 helyisegek 
kihasznaltsaga is, ami a bevetelek novekedeset is eredmenyezheti. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A szabalyozas az R. m6dositasat jelenti. Az R. szerint a hasznalatba adasra vonatkoz6 
hataskort gyakorl6 szemely az uj rendeleti szabaly alkalmazasaval merlegelese alapjan 
ervenyesitheti az onkormanyzati kozfeladat ellatasaval osszefliggo celra tekintettel a berleti 
dijra vonatkoz6 kedvezmenyt. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 
vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) onkormanyzat rendelet m6dositasar61 sz616 
onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2015. januar, ~~', 

~~-

Dr~ ~6 Krisztian 
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1. melleklet az e!Oterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2015. ( ...... ) onkormanyzati rendelete 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat vagyonarol szolo 
23/2013. (V. 30.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az AlaptOrveny 32. 
cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az allamhaztartasrol 
szolo 2011. evi CXCV. tOrveny 97. § (2) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva 
a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat vagyonarol szolo 23/2013. (V. 30.) 
onkormanyzati rendelete 31. §-a a kovetkezo (la) bekezdessel egeszUl ki: 

,(la) A vagyonelem onkormanyzati kozfeladat ellatasaval osszefiiggo tevekenyseg celjabol 
torteno hasznalatba adasa eseten a 9. § (4) bekezdeseben meghatarozott ertektol ellehet temi. 
A hasznalatba adas ellenertekenek ilyen esetben is fedeznie kell a hasznalatba adassal 
kapcsolatban felmeriilo koltsegeket.". 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 
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INDOKOLAS 

A m6dositas a vagyonelem onkormanyzati kozfeladat ellatasaval osszefliggo tevekenyseg 
celjab61 t6rten6 hasznalatba adasa eseten megteremti a lehetoseget a piaci ugyleti ertektol 
(piaci berleti dijt61) torteno elteresre. A hasznalatba adas ellenertekenek ilyen esetben is 
fedeznie kell a hasznalatba adassal kapcsolatban felmerul6 koltsegeket. A kedvezmenyes 
berleti dij merlegelessel kerul megallapitasra. Elsosorban a fiatalok es az idosek sportolasi 
lehetosegeit indokolt ilyen m6don tamogatni. 
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