Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2004. (I. 13.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
Módosította: 19/2005. (XII. 14.) és a
6/2012. (IV.30.) rendeletek
(egységes szerkezetben)
Verőce Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az
Ötv. 1. § (6) bekezdés b.) pontjára, továbbá az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 108-109. §-aiban foglaltakra az
önkormányzati vagyon hasznosítását ezen rendeletben foglaltak szerint szabályozza.
I. FEJEZET

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja az Ötv., továbbá Verőce Község Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti
és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezéseinek megtartásával a tulajdon
és vagyoni értékű jogok feletti nyilvántartás, rendelkezés hasznosítás főbb szabályainak és
eljárásának meghatározása
- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása;
- saját bevételeinek növelése;
- a vagyon gyarapítása, működtetése;
- a község polgárai életkörülményeinek javítása;
- a község lakói és a Képviselő-testület közötti együttműködés segítése;
- vállalkozási célok megvalósítása;
- foglalkoztatási gondok enyhítése.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a.) Verőce Község önkormányzatára, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által
alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre
(továbbiakban: intézmények);
b.) önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a
gazdasági társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az
értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon).
Az önkormányzat vagyona
3. §
(1) Az önkormányzat vagyona (továbbiakban: vagyon) rendeltetése szerint törzsvagyonból
és forgalomképes vállalkozói vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak köre: a helyi közutak és
műtárgyaik, parkok, és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy helyi
önkormányzati rendelet forgalomképtelennek nyilvánít.
(3) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köre: a
közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által
meghatározott ingatlanok és ingók.
(4) A törzsvagyonról szóló leltárt évente kell elkészíteni.
(5) A forgalomképtelen törzsvagyont az önkormányzat vállalkozásba nem viheti be.
(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak a megválasztott képviselők több mint
felének egybehangzó szavazata alapján vihető be vállalkozásba.
(7) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (2)-(3)
bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
(8) Az önkormányzat nem vehet részt olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége
meghaladja a vagyoni hozzájárulás mértékét.
(9) Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
(10) A Képviselő-testület részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás az önkormányzat és
intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.1
(11) A vagyonkimutatás felépítése a mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.2

Vagyonnyilvántartás és leltár
4. §
(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő
nyilvántartásokat kell vezetni.
(2) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján – meglévő
vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak
számba vétele értékben és mennyiségben.
(3) Az önkormányzati vagyonleltárt kétévente összesített adatokkal az önkormányzatnak el
kell készíteni azokra az eszközökre vonatkozóan melyeket mennyiségi feltétellel kell
leltározni, ebben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is3
5. §
A vagyonleltár alapját képező nyilvántartás folyamatos vezetéséről, a vagyonleltár
összeállításáról az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről a
jegyző gondoskodik.
1
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II. FEJEZET

A tulajdonosi és ezzel összefüggő jogosítványok gyakorlásának módja, az
egyes jogügyletek megkötésének irányadó szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
6. §
(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja,
részjogosítványainak gyakorlásával szerveit bízza meg.

a

tulajdonjog

egyes

(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok
gyakorlója az erre irányuló szerződésen a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy
részének gyakorlásával megbízza.
(3) Önkormányzati vagyonkezelő szerv: az önkormányzat hivatala.
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az
önkormányzat kötelező feladatinak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet keretei
között gazdálkodik.
(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására üzemeltetésére,
továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági
társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.
(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként,
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi
körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok
együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.
(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a
képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja.
Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.
(8) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselőtestület, az önkormányzati vagyonkezelő szerv útján gondoskodik.
(9) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek
megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben
foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
Az önkormányzati vagyonhasznosításra vonatkozó általános szabályok
7. §
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor előzetes célszerűségi
vizsgálatot kell végezni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a
jövedelmezőséget, ki kell választani alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb

hasznosítási formát, valamint fel kell mérni a vállalkozás résztvevőit, és meg kell
határozni a hozzájárulásuk arányát.
(2) Az előkészítés során a gazdasági társaságokba történő belépés vagy gazdasági társaság
alapítása esetén pénzügyi gazdaságossági vizsgálatot kell végezni.
(3) Az előkészítésben, elemzésben a hasznosítási javaslatot tevő is közreműködhet.
(4) A vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
eredményes és hatékony ellátásának elősegítése.
(5) A vagyonhasznosítás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
(6) Vagyon elidegenítésének szándéka esetén nem kell hirdetést feladni és versenytárgyalást
tartani, ha
a.) a vásárolni szándékozó a tulajdonában lévő ingatlan melletti egyébként vélhetően
másképp nem hasznosítható területrészt kívánja megvenni (telekhatárrendezés).
b.) ha a jogügylet eredményeképpen közös tulajdon megszüntetésére kerül sor.
(7) Önkormányzati vagyon elidegenítésére a (6) bekezdésben leírtak kivételével 1.000.000,-Ft
értékhatár felett csak versenytárgyalás útján a legjobb ajánlattevő részére kerülhet sor.
(8) A meghirdetésről, valamint a pályázatot lebonyolító személy(ek)ről a polgármester
gondoskodik, ehhez a döntésre jogosult szerv (képviselő-testület vagy bizottság) amennyiben szükségesnek tartja – instrukciókat adhat.
(9) Ha a versenytárgyaláson csak egy ajánlattevő jelenik meg, és a hasznosítás kapcsán
döntésre jogosult szerv másképp nem határozott, akkor vele a szerződés megköthető.
(10) A meghirdetéskor „bánatpénz” megfizetése is köthető, amelynek összegét
a.) nyertes ajánlattevő esetén a vételárba (bérleti díj összegébe) be kell számítani,
b.) a vesztes ajánlattevőnek pedig vissza kell fizetni.
(11) Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést az önkormányzat megbízottjával egyeztetett
időpontban nem köti meg, a bánatpénzt elveszti és ez esetben az önkormányzat jogosult a
versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével – ez utóbbi által ajánlott feltételek
szerint – szerződni.
(12) Meghirdetés esetén a benyújtott ajánlatokat a hirdetésben megjelölt határidő leteltéig
titkosan kell kezelni, azok tartalmáról felvilágosítás sem kívülállónak, sem a többi
ajánlattevőnek nem adható.
(13) A szerződés megkötésére a képviselő-testület nevében a polgármester jogosult.
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
8. §
(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítésekor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a.) értékpapír esetén a névérték alapján,
b.) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés
alapján.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon
értékének tekinteni, amennyiben az adó-és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.
Eljárás a tulajdonos képviseletében
9. §
Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester
gyakorolja.
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,
követelés elengedése
10. §
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben
meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet:
a.) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b.) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,
c.) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,
d.) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.
Abban az esetben, ha a szervezet megszűnik, a vagyon visszaszáll az önkormányzat
tulajdonába.
(2) Az önkormányzat szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben
követeléséről:
a.) csődegyezségi megállapodásban,
b.) bírói egyezség keretében,
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az
várhatóan nem térül meg,
d.) a végrehajtás során nem, csak részben térült meg,
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással)
érvényesíthető,
f.) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.
A felajánlott vagyon elfogadása
11. §

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett
vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott
vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
12. §
(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó
döntések, értékhatártól függetlenül:
a.) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
b.) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre
történő kijelölése,
c.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
d.) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
e.) vagyontárgy biztosítékul nyújtása hitelfelvételhez és kötvénykibocsátáshoz,
f.) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g.) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h.) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi
szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.
i.) önkormányzati intézmény és gazdasági társaság alapítása, vezetőjének
megválasztása,
j.) önkormányzati vagyontárgy koncesszióba adása, ingyenes átruházása,
kötelezettségről és vagyoni értékű jogokról való lemondás harmadik személy
javára értékhatárra tekintet nélkül,
k.) bérlemény bérbeszámítási igénnyel történő bérlő általi átalakításához,
felújításához való hozzájárulás megadása,
l.) a Képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően az intézmény kezelésére
bízott ingó vagyon 200.000,- Ft értékhatár feletti elidegenítése,
m.) ingatlan hasznosítás pályáztatás alóli felmentése értékhatárra tekintet nélkül.
n.) az önkormányzatban és intézményeiben leselejtezett és feleslegessé vált
vagyontárgyak értékesítésének engedélyezése, bérbeadása értékhatárra való
tekintet nélkül.
(2) A polgármester jogosult:
a.) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
b.) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,
c.) a vagyongazdálkodás körébe tartozó önkormányzati követelések behajtása,
d.) az önkormányzat javára szóló kikötés nélküli öröklés és ajándékozás elfogadása,
intézkedik annak átvételéről,
f.) megbízási szerződések megkötése a költségvetésben erre a célra elkülönített
kereten belül,
g.) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben - amennyiben halaszthatatlan a
döntés, tulajdonosi jognyilatkozatot tehet, amelynek érvényességéhez a soron
következő közgyűlés jóváhagyása kell.

(3) A polgármester saját hatáskörben hozott vagyonhasznosítási döntésekről köteles a
képviselő-testületet utólag tájékoztatni.
Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések
13. §
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések 200.000,- Ft értékhatárig az
önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelő hatáskörébe tartoznak.
(2) A költségvetési szervek az általuk kezelt vagyontárgyakat használatba, valamint bérbe
adhatják, azonban ez nem korlátozhatja az alaptevékenységi körbe tartozó feladat
ellátásukat.
(3) A költségvetési szervek az adott ingatlanokban alapvetően közszolgáltatást teljesítnek és a
rájuk bízott törzsvagyon használati jogát gyakorolják.
(4) Korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanvagyon elidegenítésére,
megterhelésére, bérbe, illetve haszonbérbe adása esetén a képviselő-testület jogosult.
(5) A (4) bekezdés szerinti elidegenítés esetén a vételárat a képviselő-testület határozza meg.
(6) Az (5) bekezdés szerinti vételár-mérték mérlegelésen vagy ezirányú testületi döntés estén
értékbecslésen alapul.
(7) Bérlő az önkormányzattól bérelt ingatlant bérbeadó hozzájárulása nélkül másnak tovább
bérbe, illetve albérletbe nem adhatja.
(8) Kivételes esetben akkor, ha az önkormányzati ingatlanban az azt igénybe venni
szándékozó a lakosság jelentős részét érintő vagy kiemelt fontosságú helyi közérdekű
céllal kíván tevékenykedni, a polgármester a bérleti díj meghatározásától eltekinthet, az
ingatlant ingyenes használatba adhatja, ha a rendezvény időtartama nem haladja meg a
három napot.
(9) A (8) bekezdés szerinti döntéshez – amennyiben 3 napot meghaladó rendezvényről van
szó, - a képviselő-testület minősített többségi szavazatára van szükség.

III. FEJEZET
Értelmező rendelkezések
14. §
E rendelet alkalmazásában
a.) Költségvetési szerveken, illetve intézményeken a Polgármesteri Hivatalt, a
Napközi Otthonos Óvodát, az Általános Iskolát, a Művelődési Ház és Könyvtárat,
valamint az Idősek Klubját,
b.) résztulajdonosi jogosítványokon a birtoklás, a használat, az üzemeltetés, valamint
a karbantartás jogát,

c.) vagyonhasznosításon egyes vagyontárgyak bérbe, haszonbérbe adását,
vállalkozásba való bevitelét, értékpapírok eladását, illetőleg az alapfeladatok
ellátásához szükséges vagyon elidegenítését,
d.) vagyoni értékű jogon a kezelői – használati – valamint bérleti jogot kell érteni.
Záró rendelkezések
15. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonról és
a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 15/1995. (VIII.3.)
sz. rendelet. 4, a 19/2004. (X.15.) számú rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(4) E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
Verőce, 2005. december 13.
Hunyadkürti Szilvia sk.
jegyző

Bethlen Farkas sk.
polgármester

Záradék:
Alaprendelet kihirdetve: 2004. január 13.
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 10.
Oroszi Beáta
jegyző
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A 19/2004. (X.15.) Kt. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: 2004. október 15.

1. számú melléklet a 6/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez5

Nemzetgazdasági
vagyonelemek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

szempontból

kiemelt

jelentőségű

nemzeti

vagyonba

tartozó

Hátrafelé íjazó ősmagyar
Géza Fejedelem Lovasszobor
Szent Kristóf szobor
Wass Albert szobor
Kőkereszt (Rákóczi u.)
Keresztelő Szent János szökőkút

Ezek a szobrok a településre jellemző egyedi alkotások, melyek megtartása és védelme
indokolt.

5

A 6/2012. (IV.30.) önk-i rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatálybalépés napja: 2012. május 1.

