
Kéty Község ö n kor m íny zata Képviselő.testiiletének

2120|0. GII.01.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a

v agy ongazdálkodás szabályai ról

Kéty Község onkormányzatánakKépviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi

önkormányzato|<ró| szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: otv.) 16. $ (1) bekezdésében,

valamint az Öw. 79.s Q) bekezdés a) és b) pontjaiban és a 80. $ (1) bekezdésében kapott

fe|hata|mazás alapj án az a|ábbi rendel etet alkotj a.

I. Fejezet

A rendelet hatá|ya, érte|ező rendelkezések

1.$

(1) A rende|et tárgyi hatá|ya kiterjed Kéty Község Önkormányzatának (a továbbiakban:

Önkormányzat) tulaj donában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra'

b) az Önkormányzatotmegillető vagyoni értékű jogokra,

c) értékpapírokra, kárpótlási jegyekre,

d) az Önkormányzatköveteléseire,

e) az Önkormányzatpénzeszközeire abban az esetben, ha arra néme más jogszabály eltérően

nem rendelkezik (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).

(2) Nem terjed ki a rendelettárgyihatá|ya:

a) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

b érletére, továbbá az önkormá ny zati lakások el ide genítés ére,

b) az Önkorm ányzat tulaj donában álló könerületek haszn á|atba adására,

c) a működési célú pénzeszköz áwéte|ére.

(3) A rendelet személyihatálya:

a) az onkormányzatKépviselő-testületére,



b) a Képviselő-testület szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, képviselő-

testület hivatala),

c) az onkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(4) E rendelet alkalmazásában:

a) Helyi közút: az önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló

közterület;

b) Helyi lrozút m{ítórgla: híd, feltiljárő, a|agiÍ, aluljáró, áteresz az ut vízte|enítését szolgáló

burkolt árok, csatorna, valamint mindazon építmény, ami nem minősiil épületnek és épület

funkciót jellemzően nem tartalmaz.

c) Követelés:

ka) a külön jogszabá|yban meghatározott, e|őírt, de még ki nem egyenlített összegek ( ide

nem értve a helyi adók megfizetéséből származő hátralékot),

kb) az értékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó áfát is tartalmaző,

pénzértékben kifej ezett fi zetés i i gények,

kc) h itelvi s zonyt me gtestesítő értékpap írok,

kd) tulajdoni részesedéstjelentő befektetések értékesítéséből származó követelések,

ke) rövid |ejáratű kölcsönök,

kf; visszterhesen átadott pénzeszközök.

d) Középület: az önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan;

e) Közmű: a lakossági szükségleteket kielégítő, a víz-, a gáz- és a csatomahá|őzat

létesítményei, berende zései' építményei;

0 Levéltári anyaq: az önkormányzattu|ajdonában |évő, a levéltári anyag védelméről szóló

jogszabá|y szerinti politikai, jogi, gazdasági, honvédelmi, tudományos' műszaki'

művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű irat;

g) Muzeólis emlék: a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú' írásos és egyéb emléke;

h) Miiemlék: olyan műemléki érték, amelyet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi

LXIV. törvény a|apjánjogszabállyal védetté nyilvánítottak, valamint a településrendezési

tervről szóló I2l2009'( 2010.I.0l) önkormányzati rendelet szerint helyi védelem alá

tartoző építmény;

D Nag,lérték: 200 ezer forint feletti összeg;

j) Park: a település belterületén az Önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú

zöldterület, amely közterületnek minősül (park, játszőtér), a pihenésre, szőtakozásta,

testedzésre is szolgáló terület;



Vagloni értékű jog: á|ta|ában ingatlanhoz kapcsolódó, de nem a tulajdonbőI származő

jogokat foglalják magukban. Minden olyan jog, me|y pénzben kifejezhető vagyoni

értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. Más szerv vagy személy tulajdonában,

kezelésében álló ingatlan használatát teszik lehetővé, és ennek a jognak a haszná|ata,

használatának átengedése testesíti meg a szerv vagyonát;

Vaglonkezelő szervek: e rendelet l7.$ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati

vagyonkezelő szervek, továbbá vagyonkeze|ésre szerződés alapján felhatalmazoÍt más,

nem önkorm ány zati szervek:

II. Fejezet

Az önkorm ány zati vagyon

2.S

Az önkormányzati vagyon az 1.$ (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak összessége.

Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartoző,

forgalomképes vagyonból áll.

A törzsvagyontárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.

A törzsvagyonbatartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint e rendelet áI|apitjameg.

E rendelet I. számű fiiggeléke az onkormányzattulajdonát képező ingatlanokat (1/a fiiggelék

Forgalomképtelen ingatlanok, l/b fiiggelék Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, l/c

fiiggelék Forgalomképes ingatlanok),2. számű fiiggeléke az Önkormányzattulajdonát képező

ingóságokat,3, számű fiiggeléke az onkormányzattulajdonát képező vagyoni értékű jogokat

tartalmazza.

3.S

Forgalomképtel en törzsvagyo ntár gy ak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a terek és parkok,

c) avizekés vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,

d) az önkormányzatitulajdonban lévő közterületi műalkotások,

e) a köztemető

D a levéltári anyagok,

k)

l)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)



g) mindaz a vagyon' amit törvénY' vaBY a Képviselő-testület annak nyilvánít.

4.S

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak

a) a közművek,

b) aközépületek,

c) az önkormányzati

d) a sportpálya

e) az erdi5k,

0 mindazon vagyon,

kö lts é gveté s i szervek haszná|atában l évő va gyo n,

melyet törvény, vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít.

s.s
Forgalomképes vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, amely

nem tartozik a törzsvagyon körébe.

6.S

(I) Az ingatlan vagy ingatlanrész forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a helyi építési

szabá|yzat, valamint szabá|yozási terv rendelkezéseinek megfelelően a külön jogszabáIy

előírásai a|apján lefolytatott telekendezési eljárásban aZ ingatlan közterület jellege

megszűnik, illetve a telekrendezési határozatvégrehajtásában a tulajdonosok megállapodnak.

(2) A Képviselő-testület _ kivéve a törvény á|ta| forgalomképtelennek vagy korlátozottan

forgalomképesnek nyilvánított törzsvagyont - indokolt esetben rendelettel a forgalomképtelen

vagyon körébe tartoző vagyontárgy besorolását megváhortathatja, a forgalomképtelen

vagyoni körből kivonhatja és egyidejűleg korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképes

vagyonná nyilváníthatja.

(3) A KépviselőtestüleÍ _azÖtv.79.$ (2) bekezdésében biztosított - (2) bekezdés szerinti jogáta

zárszámadás elfogadását mege|őzően a vagyonleltár megá||apításakor, egyébként - év közben

_ az SZMSZ rende|etalkotásra vonatkozó szabá|yainak megtartásával gyakorolja.

A vagyon nyilvántartása



7.S

(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét a körjegyző alakítjaki'

(2) A vagyon-nyilvántartási feladatokat a Kéty-Felsőnána-Murga Községek Ködegyzősége

(továbbiakban Körjegyzőség) látja el.

(3) A Körje gyzőség az á|ta|a keze|t vagyont nyilvántartja, a leltározási szabá|yzatban foglaltak

szerint |e|tározza' valamint a vagyont érintő vá|tozásokat bejelenti.

(a) A Körj egyzőség erre kijelölt köztisztviselője az <inkormányzati ingatlanvagyon valóságos

állapotában, értékében bekövetkezett változásoknak az ingat|anvagyon-kataszteren történő

átvezetése érdekében a vá|tozás bekövetkezésétől számított 60 (hatvan) napon belül, de az

éves zárszámadáshoz igazodőan haladéktalanul _ okiratta| igazo|va _ a ktirjegyző részére az

alábbiak szerint adatot szo|gá|tat..

a) az onkormányzat tulajdonában lévő ingatlan mennyiségben és értékben nyilvántartandó

adatáb an b ekövetkez ett v á|tozás,

b) avá|tozással érintett ingatlan nyilvántartásba vétele tényének igazolása,

c) az clnkormányzati ingatlan szerzése, elidegenítése' hasznositása tárgyában megkötött

szerződés egy eredeti vagy hitelesített másolati példányát a vá|tozásjelentéshez csatolni

kell,

d) a változásjelentéshez mellékelni kell az ingat|anra vonatkoző hatősági engedély (pl.

építési, bontási, használatbavételi, telekalakítási, forgalomba helyezési stb.) egy másolati

példányát, valamint

e) a Tolna Megyei Földhivatalnál térképi feltüntetésre benyujtott vá|tozási vázrajz (p:|'

telekalakítási, telekhatár-rendezési, épület feltüntetési, épülettörlési, megvalósulási stb.)

egy eredeti vagy hiteles másolati pé|dányát,

(5) Az Önkormányzat aZ ingatlanvagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti értéken,

értékbecslés esetén a becsült értéken, ingó vagyonát nyilvántartási értéken, az értékpapírokat,

részesedéseket névértéken tartja nyilván.

(6) Az Önkormányzat tu|ajdonában lévő ingatlanvagyonról a hatályos jogszabályok alapján

fe|vezetett ingatlanvagyon.katasztert a Körjegyzőség folyamatosan vezeti, törzsvagyon és

egyéb ingatlanvagyon szerinti bontásban, illetve a forgalomképesség szerint csoportosítva.

(7) A katasúer e|készítéséről és folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába

kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyeú.etéséről, a

kataszterben való átv ezetésér ő| a je gy ző gondo sko d ik.



(8) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb módon

szerzett tul aj dont a yagyonnyi lvántartásban szerepeltetni kel l.

Vagyonkimutatás

8.S

(I) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárőnapján a vagyonállapotról _ az Aht.116. $-

ának (8) bekezdésében meghatározott - vagyonkimutatást kell készíteni, amely az

onkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja

be.

(2) A vagyonkimutatás a könywiteli mérleg a|apján a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi

eszközök esetében arab számma|, az egyéb eszkóz- és forráscsoportok esetében római

számmal je|zett tételek szerinti tagolásban tarta|mazza az onkormányzat vagyonát

törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli

egyéb vagyon részletezésben.

(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésben foglaltakon kívu| tarta|mazza

a) a ,,0''-ra leírt, de haszná|atban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományának

bruttó értékét,

b) az onkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály a|apján érték nélkül nyilvántartott

eszközök á||ományát,

c) a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve

garanciavá|lalással kapcsolatos fiiegő kötelezettségeket tételesen.

(4) A vagyonkimutatásban szereplő adatok egyezőségét biaosítani kell a konyvviteli mérlegben,

illetve az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben lévő, megfeleltethető értékadatokkal.

(5) A vagyonkimutatást az éves ktiltségvetési beszámo|őhoz (zárszámadáshoz) csatolva kell a

képviselő-testület elé terj eszteni.

Vagyonleltár

e.s



(I) Az onkormányzat vagyonáról - kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat - évente leltárt kell
készíteni. A vagyonállapotot tükröző leltárt _ szerepeltetve benne az önkormányzati vagyont

terhelő kötelezettségeket _ az éves zárszámadási rendelethez kell csatolni.

(2) A vagyonleltár az onkormányzat vagyonának a költségvetési év zárőnapján (december 3l-
én) meglevő aktuális állapotát mutatja. Alapvető cé|ja a Vagyon' azon belül is elkülönítve a

forgalomképtelen és akorlátozottan forgalomképes törzsvagyon számbavétele.

(3) A vagyonleltár az Önkorm ányzat vagyonát törzsvagyon, valamint egyéb vagyon' ezeken

belül a forgalomképesség szerinti bontásban és az egyes vagyoncsoportokon belül

a) az ingat|anokat a számviteli nyi lvántartással egy ező bruttó értéken,

b) a vagyoni értékű jogokat, részesedéseket és értékpapírokat tételesen'

c) az ingő vagyontárgyakat a számviteli mérleg szerinti bontásban, szervenként összesített

mérleg szerinti értékben,

d) akötelezettségeket,

e) a követeléseket

tartalmazza.

(4) A vagyonleltár a|apján készült nyi|vántarÍások vezetésérő|, a vagyonleltár összeállításárő|, az

ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségérő|, a közzététe|rő| a

Képviselő-testület a Körj e gyzőség útj án gondoskodik.

(5) Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a

beruházási előleget és az a|<tív pénzugyi elszámolásokat) _ le|tározását mennyiségi felvétellel,

a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések' az idegen helyen

tárolt _ letétbe helyezett, vagyonkezelésben lévő értékpapírok) és a források leltározását

egyeztetéssel kell végrehajtani.

(6) Amennyiben a tulajdonvédelem megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint aZ

onkormányzat az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról

folyamatosan rész|etező nyilvántaftástvezet mennyiségben és értékben, akkor a (5) bekezdés

szerinti mennyiségi felvétellel történő |e|tározást kétévenként kell végrehajtani.

III. Fejezet

Az önkormányzati Yagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának köziis szabályai

A vagyongazdáIkodás fő irányai



10.s

Az onkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére' gyarapítására

vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, a kiemelt feladatok meghatározását a gazdasági program

tartalmazza.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

11.$

(|) Az onkormányzatot_ az otv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok

és terhelik mindazok a kcitelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve e rendelet 15. $-ában meghatározott

esetekben és mértékben átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(3) Egyes' a tulajdonosi jogok gyakorlása körében felmerülő feladatok ellátásával a Képviselő-

testület más jogi vagy természetes személyt is megbízhat' Ez azonban nem minősül a

tu laj dono s i j o gok átruházásának.

(4) E rendelet alkalmazásában a vagyonnal való rendelkezés és a tulajdonosi jogok gyakorlása:

a) az elidegenítés,

b) a vagyon megterhelése, ideérrve a vagyon bizosítékul adását, zá|og, -és je|zá|og, illetve

szolgalmi jog a|apítását, haszná|at jogának biztosítását, haszonkölcsönbe adását,

e l ide gen ítés i és terhel és i ti lalom v á||a|ását,

c) a vagyon gazdasági társaságokba apportként ttjrténő bevitele, alapítványok,

köza|ap íw ányok rende lkezésére bocsátása,

d) az Önkormányzat tulajdonán fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság

rende l ke zésé re b o c s átá sáho z v a|ő ho zzájáru l ás,

e) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon kezelésbe, haszná|atba, üzemeltetésbe, bérbe,

haszonbérbe adását, |ízing szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba adását,

támo gatásra történő felaj ánlásait,

D az Önkorm ányzatot megillető elővásárlási, vételi és visszavásárlási jog gyakorlása,

g) gazdasági társaságokban úz|eÍrész, részvény alapján az onkormányzatot megillető

tulaj donosi j og gyakorlása,



h) a vagyon kezelésből történő kivonása,

D vagyonszerzés,

j) hitelfelvétel (kivéve, ha önkormányzati rendelet másképp rendelkezik),

k) értékpapírral' pénzeszközökkel a költségvetési, államháúartási törvény és önkormányzati

rendelet a|apján v a|ő gazdá|kodás,

D önkormányzati vagyont terhelő hatósági eljárásban az onkormányzatot megillető jog

gyakorlása,

m) önkormányzati követelés érvényesítése, követelés elengedése, bevételről való lemondás.

(5) Az e rendelet hatá|ya a|á tartoző vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi

pozícióból eredő jognyilatkozatok _ értékhatártőI fiiggetlenül -, az onkormányzat javára

bejegyzett, szerződéses viszonyokbő| szátmazó elővásárlási-, visszavásárlási- és jelzálogjog

fijldhivatali törléséhez szükséges nyilatkozatok - amennyiben a kikötött határidő, illetőleg a

jelzálogjoggal biáosított összeg esetében a biztosított összeg maradéktalanul megfizetésre

került és a megfele|ő szerződések, okiratok, igazo|ások rendelkezésre állnak - megtételére a

pol gármester j ogosult.

Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának

meghatározása

12.$

(|) Az önkormányzati vagyon körébe tartoző vagyontárgy értékesítésére, va1y _ a bérbe-,

használatba, illetve haszonbérbe adás kivételével _ ellenérték fejében történő hasznosítására

és megterhelésére irányuló, valamint az onkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyra

vonatkozó döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét

a) ingatlan és ingó vagyon esetén a 7. $ (6) bekezdése szerinti értéken, illetőleg a Képviselő-

testület döntése a|apján forgalmi értékbecslés alapján,

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az

egyes értékpapír.típusok piacán az értékesítés., hasznosítás idején kialakult árfolyam

alapján kell meghat ározni,



(2) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre á|| _ a (l) bekezdésben
foglaltaknál _ régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, ennek a döntést
megel őzően aktual izált v á|tozata is el fo gadható.

(3) Az önkormányzati vagyon kcirébe tartoző vagyontárgy bérbe-, haszná|atba, illetve
haszonbérbe adására irányuló döntést megeltlzően az adott vagyontárgy értékét az
ingatlanvagyon.kataszterben nyilvántartott becsült érték atapján kell meghatátozni.

(1) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakor|őját az adoff vagyontárgy értékétől fiiggően,
illetve _ ha az elidegenítés, hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik _ a
vagyonrész értéke a|apján kell megáll apítani.

Q) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontöme8), a vagyontárgyak együtte s értéke az
irányadó.

14.S

A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az a|ábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések.
érté|<határtő| f ii gget I en ü I :

a) az onkormányzattulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormá nyzativagyon részeibe
való besorolása,

b) a vagyon kezelésből történő kivonása,

c) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezetbiztosítékul nyújtása,
e) kezesség vállalása, egy évet meghaladó |ejáratűértékpapír vásárlása'

0 gazdaságitársaság a|apítása,

g) társadalmi szervezet, a|apítvány önkormányzati költségvetési szew á|ta|i létrehozásának
en ge d é l yezé s e, társ ad al m i szervez ethez, a|ap ítv ányhoz v a|ő c s atl akozás.

13.S

ls.s
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(l) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések az (I)(2) bekezdés szerint tar1oznak

a képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe.

(2) Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) értéküatártól fiiggetleni| az ingatlan értékesítése, baszná|atának, illetve a hasznosítás

jogának átengedése, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése ;

a) 50'00 forint értékhatár felett vagyontárgy értékesítése' a vagyonhasznosítás, ideérrve a

vagyon kezelésbe, haszná|atba, üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, Iízíng

szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba adását, támogatásra történő felajánlásait;

b) az Önkormányzattulajdonában lévő értékpapírok értékesítése,

c) behajthatatlan követelések törlése 50 ezer forint értéV'határ felett.

(3) A polgármester hatáskörébe tartozik:

a) az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti döntések az ottrögzitett érték'határ a|att,

d) a képviselő-testület á|ta| hozott döntések a|apján elkészített vagyonhasznosítási

j ogügyletek megkötése,

e) nyomvonalas jellegű építmények önkormányzati tulajdonú tertileten történő kiépítéséhez

tul aj dono s i hozzájáru|ás ki adása,

f) önkormányzati vagyont terhelő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog

gyakorlása,

g) ingatlan végrehajtása során nyilatkozat megtétele a végrehajtás a|á vont ingatlanÍa az

Önkorm ány zatot megi|lető elővásárlás i j o ggal kap cso l atb an,

h) az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

16.S

(l) Az Önkormányzat képviseletében a polgármester, akadá|yortatása vagy tartós távolléte

esetén az a|po|gármester jár e|, akik e jogukat a polgári jog szabályainak megfelelően

bízhatjákmásra'

(2) A tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési jogok gyakorlását a Képviselő-testület e rendelet 15.

ö-ának rendelkezései szerint ruházza át.
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(3) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon tfugyait e rendelet keretei között

vagyonkeze|ői szerződéssel egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja, aki a szerződés keretein

belül gyakorolhatja a tulajdonost megillető jogokat.

(4) A megbízott_aszerződés szerint-atulajdonos nevében esetivagy általános meghatalmazás

a|apján, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban és a szerződésben

meghatározott mértékben gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat és teljesíti a tulajdonos

kötelezettségét.

Az onkormányzat vagyonának kezelői és jogállásuk

17.S

(I) Az onkormányzat vagyonkezelő szervei az önkormányzat intézményei, valamint a

Körjegyzőség

(2) Az önkormányzati vagyonkezelő szervet a működés feltételeként rábízott vagyonra

vonatkozóan megilleti az ingyenes haszná|at joga,

(3) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a rábízott vagyont köteles megőrizni' a rendes

gazdá|kodás szabályai szerint használni és gyarapítani.

($ Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a kezelésében lévő önkormányzati vagyonna| - az

Önkormányzatkote|ező feladatainak sérelme nélkül - a törvények és e rendelet keretei k<lzött

köteles gazdá|kodni. Jogosult, illetve köteles a működés feltételekéntrábízott vagyontárgyak

a) b irtoklására, használatára' hasznainak szedésére, a birtokvédelemre,

b) a bérbeadásra és egyéb hasznosításra,

c) az ingő vagyontárgyak elidegenítésére,

d) a közerhek viselésére,

e) a mtiködése során keletkezett közüzemi költségek megfizetésére.

(5) Az önkormányzati vagyonkeze|ő szerv _ a költségvetésében meghatározott kereten belül -
köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásáva|, üzemeltetésével, karbantartásával,

fe lúj ítás ával kap c s o l ato s fe l ad ato k e||átásár a.
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(6) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv külön megállapodással, az onkormányzat

tulajdonjogának fenntartása mellett, térítés ellenében, illetve térítés nélkül üzemeltetés

céljából rendeltetésszerű használatba adhada az onkormányzat vagyontárgyait' Az
üzemeltetés anyagi fedezetét az üzembentartó köteles biztosítani. Az üzembentartó köteles a

vagyontárgy á||agának megőrzéséről, üzemeltetéséről fokozott szakmai elvárhatósággal

gondoskodni.

Az önkormányzati Yagyon ingyenes és kedvezményes átengedése,

kiivetelés elengedése

18.$

(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve hasznáIatát - jogszabá|y eltérő rendelkezése

hiányában _ ingyenesen vagy kedvezményesen bármely jogcímen (így különösen adásvétel,

ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, kozalapítvány javára alapítványi hozzájáru|ás

j o gcímén stb. ) átruhá zni kizár ő|ag a Képvi selő-testü l et j o gosult.

(2) E rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minőstil a vagyon olyan értéken

történő átruházása, mely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő

értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé.

(3) Az önkormányzativagyont ingyenesen vagy kedvezményesen átruháznikizárő|agaza|ábbiak

szerint lehet:

a) meghatározott céllal, más önkorm ányzat részére,

b) kötelezettségvállalással, közérdekú cé|ra'

c) köza|apítvány javára,

d) közösségi cé|r a, a|apítv ányi hozzáj árulással.

@) Az onkormányzat csak az a|ábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezségkeretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat a|apján azvárhatőan

nem térül meg,

d) a végrehajtási e|járás során nem' vagy csak részben tértil meg,

e) ha a követe|ésigazo|tan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
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0 köteÍezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlóen bizonvított.

Felajánlott vagyon elfogadása

le.s

(l) Bármely vagyontárgy érté|<határra tekintet nélkül, valamint készpénz tulajdonjoga ingyenes

vagy kedvezményes felaj ánlásának elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánl ása az önkormány zat részére torténik,

a Képviselő-testület dtintését megelőzően szükséges annak vizsgá|ata,hogy az önkormányzat

képes-e a felaj ánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

(3) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás (pl. ajándék, hagyaték stb.),

amelynek ismert terhei elérhetik vagy meghaladhatják avagyontárgy értékét.

Az önkorm ányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

20.s

(l) Ha törvény kivételt nem tesz, önkormányzati vagyont 50000 forint érté|rhatár felett

értékesíteni, haszná|atát, illewe a hasznosítás jogát átengedni csak kizárólag nyilvános

versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. .

(2) Nem kell versenyeúetési eljárást lefolytatni:

a) ha az ingat|anvagyon haszná|atba vagy bérbe adása egyszeri alkalommal, további előjogot

nem biztosító és egy évet meg nem haladó időtartamra szól,

c) vagyontárgynak önkormányzati tcibbségi tulajdonú gazdálkodó szervezetbe ttjrténő

bevitelekor;

d) az elővásárlási jog jogosultja Észére történő elidegenítéskor'

e) mező gazdas ági művel ésre alkalmas fti l dterü let haszonbérb e adásakor,

f) bérleti idő, használati idő meghosszabbításakor,

g) kisajátításnál, valamint jogszabály szerinti kisajátítási ok fennállása esetén csereingatlan

biáosításakor,
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h) a helyi építési szabá|yzat, valamint szabá|yozási terv szerinti telek-kiegészítés és

telekhatár rendezés esetén.

(3) A versenyeztetési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat e rendeletben

meghatározott módon' az önkormányzati vagyont szerződés alapján kezelő, hasznosító

szervek pedig a szerződésben foglalt rendelkezések szerint kötelesek alkalmazni.

(4) A vagyontárgy elidegenítésre, hasznosításra való kijelöléséről, a hasznosítás módjáról,

formájáról és a végső döntés meghozatalárő| atulajdonosijogok gyakorlója határoz,

(5) Az á||amháztartás pénzeszközei fe1haszná|ásáva|, az á||amhánartáshoz tartoző vagyonnal

történő gazdá|kodással összeÍiiEgő, a nettó ötmillió forint értékhatárt elérő vagy azt

meghaladó értékű, az Aht. 15/B. $ (1) szerinti tárgyil szerződéseket az ugyanezen

rendelkezésben szabályozotttarta|ommal az önkormányzatközzéteszi a szerződés létrejöttét

követő 60 napon beliil, melyről a polgármester gondoskodik.

IV. Fejezet

Rende|kezés az egyes ön kormányzati tulaj don ú vagyontárgyakkal

A forgalomképtelen törzsvagyon és egyes korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jog gyakorlása

21.S

(1) A forgalomképtelen törzsvagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szeruódés semmis.

Az ilyen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete,

vállalkozásba nem apportálható.

(2) Az Önkormányzat a forgalomképtelen vagyontárgyak és a közművagyon fenntartását és

üzemeltetését egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja, A fenntartás és működtetés feltételeiről

rendelkező megállapodást a Képviselő-testület hagyja jővá,

(3) A forgalomképtelen vagyonnak három évet meghaladó időtartamra történő, tulajdonjogot

nem érintő hasznosítása esetében a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

() Az onkormányzat tu|ajdonában lévő közterületeken, illetve azok a|att vagy felett lévő

közművek és közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével'
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bővítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó eljárásokra a

polgármester j ogosult.

22.5

Az önkormányzat intézményeinek haszná|atában lévő ingatlan vagyontárgy csak akkor

idegeníthető el, ha a vagyontárgy az intézmény alaptevékenysége e||átásához nem szükséges

vagy véglegesen feleslegessé vált és a Képviselő-testület az a|apító okirat megfelelő

m ó do s ítás ával d önt arró l, h o gy azt, az intézmény haszná|atábó l kivonj a.

Tu laj don osi j o go k gya ko rlása gazdasági tá rsasá go kba n

23.S

(|) Az onkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja

meg vagyon i hozzájárulása mértékét.

(2) Gazdasági társaság a|apítására _ az önkormányzati tulajdonrész mértékétől fliggetlenül -

kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat saját nevének gazdasági társaság cégnevében történő feltüntetéséhez nem

iáru]'hozzá.

V. Fejezet

zLno RENDELKEZÉsEK

24.S

(l) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés után indult

ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg batá|yát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló

312005. (Vn. 22.) sz. rendelet.
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(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári TörvényköilYV, Íl számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény, az á||amháúartás szervezetei beszámolási és könywezetési

kötelezettségeiről sző|ő 24912000. (XII.24.) Korm. rendelet, az á||amhártartásrő| sző|ő |992,

évi XXXVIII. törvény, az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási

és adatszolgáltatási rendjéről szóló I47l|992. (XI.6.) Korm. rendelet, a gazdasági

társaságokról szóló 1997. évi CXV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény, aZ e1yes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba

adásáról szóló l991. évi XXXIII. törvénv rendelkezései az irányadók.

Gödrei Zo|tán

polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 20l0-03-0l.

Dr. Fábián Lász|őné dt

körjegyző

Dr. Fábián Lászlóné dr.

körjegyző
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