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Sdsd V4ros Onkorm hnyzata
5 I 2a | z.(IY. 6,) 0nkorminyzati rendel ete

az tinkormdnyzat vagyonivsl val6 rcndelkezdsr6l sz6l6 1.8/2009.(IX. 30.)
ii n ko rm ri nyza ti ren delettol nr 6dosf tott l 0/2006.(Xt L 4.) tln kormr[nyzati

rendclet m6dosftrisf 16l

Srlvl Vd'ros Orrkormdnyzul. Kdpvisel6-testtilete az Alupt(irvdny 32, oikk (l) bekezclds e)
pontjrihan meghatir'ozott feladutkiirdbcn, valamint n Magyarorszdg helyi dnkonndnyzatair6i
szdl620ll'6viCLXXIX, t$rvCny 107. $, t09. $(4)bekezd6.s6ben,a143.g(4)bekizddsei)
pontjriban, tovribbi a nemzeti vagyonnrll .sz6l6 2011. ivi QXCVI. torvdny Snijl bckezd€s bi
pontirlban Ss | 8. $ (l) bekezdd.sdbert kapott tblhatahnsz{s alapjdn SAsd V6rns t)nkotrndnyzata
va gyrrrr:ir6l Cs vagyorrgazddlkoddsar6l sz, rrllbbiakat rcndeli el :

l.$.

Az drrkorn [nyzat vagyonival vald renclelkezdsr6l sz6l6 I sa009,(tx. 30.) 0nkormdnyzati
renrlele{tcl tn6dosftott !0-I2906.(XII. 4.) 0nkorm{nyzati rcndelet (a iovdbbiikban: Rencl'elet)
2. $-a kieg'is ziil irz atdbbi bekezdCssel :

" 
(ll) Kdzfeladat; joglzabdlyban meghatdrozott dllami vagy 0nkormfunyzati feladat, tuldt az

ano kiil.elezett kdzCrdckb6l, jogszab6lyban meghatdrozott kdvetclrndnyeiiurek ds feltiteleknek
megfelelve v€gez, ideCltvc a lakossdg kdzszolgdltat{sokkal val6 ell6t6s6t;, valamint o
feladatok clldtdsdhoz szilksiges infrastruktrlra biztoiltdsdt is."

ff)

2.$.

A Rendelet 3.9-a helydbe a kdverkez.6 rendelkez6s lCp:

"3.$. 
(l) Az dnkonn{tgyzat v&gyona a tulajdondbdl 6s az onkonndnyztrtot megillet6

vagyoni d,tikf jogokb6l 6ll, amelyek uz iirtkonndnyzati lbladatok ds cdlolc efatdsat
szolgriljrik.

(2) Az du[orrndnyT-at vagyotla nemzeti vagyon, amely torzsvagyonll6l €s a
ttlrzsvagy.n kttrrlbe nem tart'26 flzlcti vagyonb6l fll.

(3) A tiirzsvegyon tdrgyai forgulornkCptelcnck vay korllto.zottan
tbrgalornkCpesek.

(4) h tcirzsvagyon krSzvetleniil a kftelezd tinkormdnyzati l.bltrda&rir clkitdsrit
vtrgy.htrtriskcir gyakorldsdt szolgrilja,.A gazclas{gi (vrillalkozdi) tevckelys6gbe az lgy
ncnt hasnoslthat6 vilgyonrdszck vonhat(rk bc a uagyon alapveiO rrn6"lt"terinet< szenr
cl6tt tartrisiivAl."

3.$"

A Rcndclct 4.0-& hclydbe a kiivetkezri rcnclelkezds rcp:



,rForgal omkdptelcn tii rz^sva gyon

4.$.

(l) Az iinkonnfnyzat forgalomk€ptolen tdrzsvagyona kizArdlogos Inkormdnyzati
tulajdonbarr frll6 6s nc'lnzetgazdrilsfiEi szcrnpontb6l kiernclt jclcntds€gii

vsgyorrtirgyakb6l tsvddik iissze:
a) lcizilrdlagos 0tftornrdnyzati tulujdonban r'rllnak a nenlzeti vagyorrrCrl sz6l6

2(111, evi CXCVI. tv. (tovibbiakban: Nvtv.) 5. $ (3) bekczddsdben

mcghatdro zott v agy ontdrgyak kdre;
b) t6rvdnyben vagy 0nkormdnyzati rcndelettel nemzetgazdns6gi
szempontbdl kiolnelt jelenttlsdg{l nemzeti vagyonnnk min6sitett, az

Snkonn dnyznt hr I aj donirb att All 6 vagyorlelenl.

(2 ) K izlitdla gos tlnkonn6nyzati tu k{ donba n dllntrk
a) az Nv[v, 5.$ (3) bckezdCsdben rncghatdrozott vagyontfrgyak kOre,

b) avizikdzmii-szolgdltatdsrll s2.6162011.6v CCIX. tiirvC'ny 6. $ (1)

bekezdCse szerint azbn6ll6 ingatlannak min6sttlfi vfzi k6zmilvek.

(3) Az Onkonnlirryzat kizfrrfilagos tulajdondban :itt6 nemzcti vagyon, - az Nvtv'ben
foglalt .kivdtellel - nen idegenithetO el, varyonkezel6i jrg, jogszabdlyon alapuld

haszndlati jog vagy szolgalrni jog kivdteldvel ncrn terhclhetO meg, azon osztott

tul ajdort non l6lcsithet6.

(4 ) Ncmze tgnrdasigi szempontbJ l kieme lt.i el ent$sdgii vagy ontargyak k0rc :

a) az Nvtv. 2. rnell6klet l. II. pont b) atpontia szcrinti ktizszolgriltatdsi
tevCkenysCget vdgz6 gazdasdgi tdrsnsdgbnn &nndll6 tlnkorrndnyzati

rdsze$ed€s,
b) killln tOrvdnybcn annak mindsitett vagyontr'rrgyak kdre,

c) az Nvtv. rcndelkcz€scinek mcglblcld €s onkormdnyzati rendelcttel nnnak

rni nSsf tett va6ryontdrgyak.

(5) Az onkormfuryzati rendclettel nentzetgazdasfrgi szemporrthdl kicmell

jefentfisdgtlnck mindsitett nemzcti vagyonkdnt rneghardrozott vagyonclenr az err6l

iendelkeiO jogszabtity erejCndl fogvu elidegenftdsi €s vagyorftezoldi jog,

jogszabfilyon alapul6 hasznrilati.iog vtgy szolgttlorn kivCtcl€vcl - terhclisi tilalom,

vdanrint osztott tulnjdon ldteslt€sdttek tilalmn alatt 6ll.

(6) A Kdpviscl6tcstitlet a (4) bckezdds szerinti vagyontdrgyak kdrdt netrt htrtdrozza

meg.

(7) A forgatomkCptelon vagyontrirgyaliclidcgcnitCsirc kittiitt szerz6dds setntnis."

{
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4.li.

A Rendclet 5.9-a hefydbc a krivetkcz.6 rondelkezds l€p:

,,KorlAtozottau fo rgr lomlr6pes v0 gyon

5. $,

(l) Az Onkorrninyzat korlitozottan forgnlonrk€pcs t0rzsvngyona a 4.g. hat[lya tl6
nem tattozd ils t0rvdny vagy r)nkonn6nyzati rcndelet Altal ekk€nt meghatdrozott
vugyonelcrn.

(2)Korl6tozotrnn forgal o rnkdpcs vagyontdrgyalc:
a) a tUruinyben kod Atozottnn forgal om k€pessd rnin 6sitett vagyontfirgyak
k0re,
b ) 6n korm i.uny zati rendelettel korl fitozottan tbrgal omk 6pcsnek nr i nts f tctt
vagyont6rgyak:

r a rntiemldkek.
r muze6lis gy0jtern€ny 6s rnuze6lis emlikek,
r k0zternet6
r iinkorrnfuiyzati k0ltsdgvetisi szcrvek haszndlat$ban

-..--l€v6-vftgyon*---
r (inkormiinyzati gazdasdgi tdrsasdgokra r6bfzott vagyonc ktizipulctek,'
o dnkormfnyzati tulajdonban drll6 erd6k
r v€dett tcrmdszeti tcriilstck
o levdltiiri anyagok
r tcrvtdrnk, terv- 6s iratanyagai

i ' $z a vagyon, melyet a k€pvisclfi-testtllst rendelctivel
nnnak nyilvdn{t.

(3) A (2) bokezdds szerinti vagyontiugyak rL 0nkoundnyzar
vagyonnyilvdntartdsdban ds az ingatlattvugyon-katasztcrdben kertilnck felsorollsra,

5.$,

A Rcndelet 6.$-a hcrydbe a kdvetkez6 rcnderkczis ldp;

,rForgalomkdlles vilHyon

6.$,

(1) 12 Orrkormd$yznt-forgalonrkdpc.s tizleti vagyonitt k€pezik nirrdozok r vagyouclernek,
arnelyek nsm trtrtoznak a trJrzsvugy()nbB.



(2) Az ttzloti vagyon az Nvtv. tOrvdny rendelkordseinek megfelel6en hasznos(that6,
clidogen{thct0, berbe,- hasznrllatb4 koncesszi6ba adhat6, gazdatsAgi tArsas6gbu ltevihct6,
mogterhclhetd, biztos{tdkul adhat6,"

(3) A Q bekezdis vagyontrilgyak az 0nkorrnfuryzat vagyonnyilv{nkrtdsrib$n Cs tz,

ingatlanvagyon-katuszterdben k ertllnck fclsorol dsra."

6.$.

A Rendelct 7.$-a (l) bekezddse As (5) bekezddse rendelkezlseinek a helydbe a k0vetkez6
rendelkez4sek ldpnok:

"(1) 
A Kdpviscl6testiilct a Mugyarorszdg helyi dnkormdnyzutrirdl sz6l6 20I l. €vi CLXilX,

t0rv€ny (tov6bbiakban: t6 Otv.1 6s az Nvtv. (drvdny keretei k0zdtt rendoletl:en ddnt
e) egy vagyorrtdrgy ttirz.svugyoruri nyilvinitd.sn,
b) a. forgal o nrkdptelcn vagyontrir gy korl Atozottan forgal omk6pess6 ny i lvinit6sa,
o) n korlAtozotlnn Ibrgalomkipes vagyontdrgy forgalornkdptclcnn4 rryilv6nitisn,
d) a ttirzsvagyoni kdrbc tartoz6 (forgalomkdptelen vagy lcorhitozo(hn forgalomkdpes)
vagyent{rgy forgutomkdpcs vagyoni kdrbc t$rtCnd dtsoroldsa
t6rgyAban." 

.

,,(5) A kdpvisekitestttlct min6sitett szavazatt0bbsCget iginyl6 d0ntdsCvel - az(t10v. es az

Nvtv. t0tv€nyekbcn fbglaltak szem el6tt tart{s6val - az egyeri vagyontdrgyak hasznosltisir6l
.------ho?.and6-snkonr:.r6nyzeu-ddnt€.sseLegyidoj.irleg-a-vagyontArg-)'-fsrgalonnkipessigit-is-drint6--"- --

bosorolds6t rnegv6ltoztathntja."

7.$.

A lterxlclct 8.$+r (1) bekezdCse 6s (2) bekezl6se rcndclkezisei helydbe a k(ive&er3

rendelkezCs l6p:

,,(l) Az dnkonndlyTatot - tdrvCnyben meght$61:ozott elt6rdsekkcl - mcgilletik mindazok rr

jogok ds tcrhelik nrinclazok a kiitelezetts€gek, arnelyek a tulajdonost megilletik, terhelilc"

,,(2) A tulqi{onosi jogok gyakorldsa - cltdrO tdrvdnyi rendelkezds hitulydbuu - maSriban

idgiatja n vagyont6rgy Ue.letevel, haszndlat6val, hasanainak szrdCsdvel, elidegenftisdvol,

migtcrhelCsCvel ds mfs m6don ttirtdnd hru;mosJhis6val kapcsolatban .a tul-aj{onost megilletd

jogostWdnyqk gyakorldsdt, jognyilotkozatok tdlel€t €s kdtclczcttsCgck vAllal{s6t, ideCrFe a

valyontfugyat btint6 hatosdgi eljdnishan a tulajtlonost illctd nyilatkozattdtcli jogot

(ru-liiAonoii hozzfjdrul{s kind6lnt), iovitbbA a l<lzigtzgatdsi Cs hir6sdgi cljdrdsban az ttgyfdl

(peres f6l) jogdt."

8.$.

A Rcn6elet I3.g-a rpnqlcllcezdscirrck hclyCbe a kdvetkez6 rendelkrz-6sok ldpnck:

,,(l) Az, rlnkomrtlnyzati ktizfelaclatok hal6kturyabb ell6t6sa drdek6ben nz Onkotmdnyzat a

iuta.;aonriUan levo nernzeri vagyorrra az tll.i (")tv-109. $-frban is az Nvtv. ll. $-Abun

-"ihatdru",pit sznbdlyok sz,erin[ ;rz Nvtv. 3. $ 19. ponl b) alpon{i{bau tneghatdrozott



szsrvczetrck (vagyoukezol6k) rdszCre - a kuzfotadat cgyidejtl AtudAsa metleft - vagyonkezel$i
jogotldtes{thet. Ingatlanvagyon esetdben a vagyonkezetbi jog l6$ej0ttdhez anrutk. az ingatlan-
nyi lvrintartrlsba vakS beje gyztlse sztiksd ges.

(Z) n Kfuvlscl6-testillct u vagyonkezel6i jog ellendltCkdnck megfllapftAsi sz.abirlyairOl, oz
ingyertes 6trcngedd,s, a vagyonkezeliii jog gyakorlisfnak, vdarninl o vagyonlcezelds
ellenOrz€senek rdszletos szabdfyair6l ktlltin tendeletet olkot."

e.$.

A Rcndelct 1 4.$-l rendelkezdsei helydbe a kdvetkcztf rcndelkezds l6p:

u Az 0nlcorrnfnyzati vagyon tulujdonjogdt ingycnesen f,truh{zni osak t6rv€rryben
mcghntArczott esetekben 6s mirdon lehet.n'

10,$.

Ez o rendelet a kihirdetisdt kcivetd nopon ldp hat{lyba 6s az ozt lc6vet6 napon hatAly6t vosztl.

S6sd, 2012, iprilis 4.
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