
Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013. (12. 20.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 

11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-

ában, és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjaiban, 5. § (2) és (4), 6. § (5)-(6), 11. § (16) 

és 13. § (1) bekezdéseiben, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve az egyes állami tulajdonban 

lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 

rendelkezéseit – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja. 

Módosító rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Ör. 1. sz. melléklete szerinti forgalomképtelen vagyoni körből 

kivonja, és forgalomképessé nyilvánítja, a Budajenő, 91/7. helyrajzi számú területéből, a 

szomszédos 467/1-2. helyrajzi számú ingatlanokkal határos, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Budakörnyéki Járási Földhivatalának 800294/2013. számú telekalakítási engedélyében 

megállapított, 694 m
2
-nyi területet. 

 

(2) Az (1) bekezdés alapján az Ör 1. számú melléklet 1.1.3. pont 7. tételének mennyisége az 

alábbiak szerint módosul: 

  

 megnevezés hrsz me mennyiség megjegyzés 

1. Törzsvagyon   

…  

1.1.3. az önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú 

vízi létesítmények, 

(ide nem értve a vízi közműveket) 

  

... … … … …   

5 Budajenői patak … … …   

6 … … …   

7 91/7 m
2
 2 046   

8 … … …   

 

 

2. § 

 

Az Ör. 1. sz. melléklete 2. pontjának (Üzleti vagyon című) 3. tételeként nyilvántartott a 

budajenői 32 helyrajzi számú, természetben a Pátyi u. 13. szám alatt található, lakóház és 

udvar megnevezésű, belterületi terület a forgalomképes vagyon köréből törlésre kerül. 

 



Záró rendelkezések 

3. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

Budai István sk. 

polgármester 

dr. Kovács Dénes sk. 

jegyző 

  

Jelen rendelet 2013. december hó 20. napján kihirdetésre került: 

 

 

 

 

 dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 


