Ipolytölgyes Községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének
5/2002.(III.27.) sz. rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól.
/ egységes szerkezetben /
Ipolytölgyes község Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel ugyanezen
törvény 78-79-80 §-iban foglaltakra – az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól a következő rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Ipolytölgyes Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és
ingatlan dolgokra, vagyoni értékű jogokra, pénzmaradványra, értékpapírokra, az
önkormányzatot megillető részesedésekre (továbbiakban önkormányzati vagyon)
terjed ki.
***2.§.
Az önkormányzati vagyon
(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak körét
- forgalomképtelen vagyontárgyak körét e rendelet 1. számú melléklete mutatja
- korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét e rendelet 2. számú melléklete
mutatja.
(3) Az önkormányzat üzleti vagyonát e rendelet 3. számú melléklete mutatja.
(4) Amennyiben az önkormányzat új vagyontárggyal gyarapszik, a képviselő testület a
szerzést követő testületi ülésen dönt a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan.
(5) Az önkormányzatnak nincs olyan vagyoneleme, mely nemzetgazdasági szempontból
kiemelt vagyonnak minősülne.
3.§.
A tulajdonosi jogok gyakorlása
(1) A helyi önkormányzatok megilletik mindazon a jogok és terhelik mindazok a
kötelességek, amelyek a tulajdonost megilletik illetőleg terhelik.
(2) * A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi
jogok gyakorlásával kapcsolatos feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik
meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
4.§.
Az önkormányzat vagyonának hasznosítására
vonatkozó szabályok

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelezően és
önként vállalt feladatinak hatékony és eredményes ellátása.
(2) A hasznosítás, az egyes vagyontárgyak használatba vagy haszonbérbe adása,
illetve a feladatok ellátáshoz nem szükséges vagyon esetleges elidegenítése.
(3) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti.
(4) Az önkormányzat vagyonának használói:
- az önkormányzat hivatal
- az önkormányzat intézményei
(5) A vagyon használója jogosult:
- a használatban lévő vagyontárgyak birtoklása, használata, hasznainak
szedése
- a használó köteles a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat
ellátni.
(6) * A Képviselő-Testület kizárólagos hatásköre:
- az önkormányzat vagyonának besorolása
- az önkormányzat vagyonának elidegenítése
- az önkormányzat vagyonának cseréje, megterhelése, biztosítékul adása
- az ingyenesen felajánlott vagyon elfogadása
- az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak bérbeadása, ingyenes
használatba adása, használói jog visszavonása
- forgalomképes vagyonának vállalkozásba vitele.
5.§.
*/hatályát vesztette/
6.§.
A vállalkozói vagyon hasznosítása.
(1) A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a
Képviselő-Testület gondoskodik.
(2) A vállalkozói vagyon hasznosításának előkészítése a polgármester feladata.

*7.§.
A vagyon elidegenítése, értékesítése, ingyenes átruházása,
a vagyonról való lemondás
(1) Vagyont értékesíteni nyilvános közzététellel, felhívással, illetve meghívásos és
nem meghívásos nyilvános versenytárgyaláson lehet. Versenytárgyalást kell
tartani, ha az értékesítendő vagyon a 200.000 Ft értékhatárt meghaladja. Vagyont
értékesíteni a versenytárgyaláson összességében a legjobb árajánlatot tevő részére
lehet.

(2) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat törzsvagyonába sorolt vagyontárgyakat.
Vagyon értékesítésével kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat törzsvagyonában tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem
lehet. Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó vagyon ingyenes átruházásáról a
képviselő-testület dönt, minősített többséggel, függetlenül az értékhatártól.
a. Ingó vagyon, azon belül gép, berendezés, felszerelés, ingyenesen csak a
településen működő civil szervezeteknek adható, ha olyan közszolgáltatást
nyújtanak, amelyet Ipolytölgyes lakossága igénybe vehet.
b. Ingó vagyon, ezen belül pénz ingyenes átruházása alapítványoknak, civil
szervezeteknek, önszerveződő közösségének lehet.
(4) Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről
lemondani csak az alábbi módon és esetekben lehetséges.
a. követelésről csak akkor lehet lemondani, ha az nem veszélyezteti az
önkormányzat likviditását
b. az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga az értékhatártól
függetlenül a képviselő-tetületet illeti meg.
8.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
4/2001.(III.28.) sz. Képviselő-Testületi rendelet.
(2) A kihirdetésről helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
(3) ** E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dudás Nándor
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelet 2002. március 27.-én, a módosítás 2002. december 13.-án kihirdetésre került.
Malik Péterné
körjegyző
*13/2002.(XII.13.) sz. Képviselő-Testületi rendelettel módosítva.
**12/2008.(XI.21.) sz. rendelettel módosított szöveg. Hat. lépés ideje: 2008. nov.21.
***11/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés ideje:
2012.05.30.

