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3/ 1993. /VII.2/ Kt. számú rendelete  

 

 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzata vagyonának  

meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog  

gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról  

 

 

Hajdúbagos Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV.tv./ a továbbiakban Öt./ 16.§./1/ bek-ben 

kapott felhatalmazása alapján a 79.§ a./ és b./ pontjában a 80.§ 

/1/ bek-ben foglaltak végrehajtására Hajdúbagos Községi 

Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 

tulajdonjog gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 

e rendeletet alkotja:  

 

 

Rendelet hatálya 

1.§. 

 

 

A rendelet hatálya a Hajdúbagos Község Önkormányzatának 

tulajdonába tartozó ingatlanokra, ingókra/tárgyi és 

forgóeszközökre/ és vagyonértékű jogokra/ immateriális javakra/ 

terjed ki, /továbbiakban: önkormányzati vagyon/, továbbá ez e 

rendelet alapján megbízott vagyonkezelőkre.  

 

I. 

 

2.§. 

 

Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. A törzsvagyon 

körébe tartozó tulajdonjog forgalomképtelen, vagy forgalomképes, 

amely az Öt.-ben előírt kötelező, valamint az önként vállat 

közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálja.  

Hajdúbagos Község Önkormányzatának célja és kötelessége a 

törzsvagyont folyamatosan megőrizni és gyarapítani. 

 

3.§.  

 

/1/ Forgalomképtelenek:  

a./ A helyi közutak és műtárgyaik / Öt. 79. §./  

b./ Terek és parkok / Öt. 79. §./  

c./ Vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi 

létesítmények. 

d./ A levéltári anyag/ az egyes állami tulajdonban lévő 

vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. Tv./ 

 

./. 
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e./ Mind az vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít. 

 

/2/ A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött 

szerződés semmis.  

A forgalomképtelen vagyontárgyakat nem lehet apportálni, 

biztosítékul adni, vagy egyéb módon megterhelni.  

 

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon egyéb 

módon hasznosítható.  

 

 

4.§.  

 

 

/1/ Korlátozottan forgalomképesek:  

a./ A műemlékileg védett a műemlékjellegű és községképi 

jelentőségű ingatlanok /Ötv. 3.§. /4/ bek-e/ 

 

b./ Védett természeti terület és természeti emlék 

    /Ötv. 7.§./ /4/ bek./ 

c./ A muzeális gyűjtemény és muzeális emlék 

    /Ötv. 22.§./6/bek./ 

d./ A közművek /Ötv. 79.§./ 

 

e./ A ténylegesen szociális célokat szolgáló önkormányzati 

tulajdonú lakásingatlanok 

 

f./ Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 

 

g./ Mind az a vagyon,amelyet a közgyűlés annak nyilvánított.  

 

/2/ Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatás 

alapvető funkcióját, illetve a helyi közhatalmú feladatok 

ellátását szolgáló 

a./ művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport, 

kommunális és egyéb önkormányzati vagyonok /Öt. 79.§./ 

 

b./ A közművelődési, a közlekedési, temetkezési, kéményseprési és 

tüzeléstechnikai szolgáltatást, közüzemi szolgáltatást végző 

vállalatok, gazdálkodó szervek használatába adott önkormányzati 

vagyon /Öt. 79.§./ 

 

c./ A Képviselő-testület és szervei, valamint a hivatal 

elhelyezésére szolgáló épület /Öt. 79.§./ 

 

 

 

./. 
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/3/ Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatás 

alapvető funkcióinak ellátása céljából.  

 

a./ A /2/ bekezdés b./ pontjában felsorolt vállalatok átalakítása 

után létrejött jogutód és nem jogutód gazdasági társaságokban 

meglévő önkormányzati vagyon, vagyon rész 

 

b./ A köztisztasági, kommunális, település tisztasági 

szolgáltatások végzésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló 

adott gazdasági társaságokban meglévő vagyonrész 

 

 

II. 

 

5.§. 

 

/1/ Hajdúbagos Község Önkormányzatát megilletik mind azok a jogok 

és terhelik mind azok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 

megilletik, illetve terhelik. 

 

/2/ A tulajdonost megillető jogokat a közgyűlés gyakorolja. Ezt a 

jogát szerveire, intézményeire, közüzemeire, gazdasági társaságára 

és hivatalára átruházhatja.  

 

A forgalomképtelen vagyon feletti  

tulajdonjog gyakorlása 

 

6.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület a 3. § /1/ bekezdésének a./, b./ és c./ 

pontjában meghatározott önkormányzati vagyon kezelését hivatalára 

bízza.  

 

/2/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a 3.§. 

/1/ bekezdés a./ pontjában meghatározott önkormányzati vagyon 

működtetésének koncepciós szerződés keretében történő átengedése, 

a pályázat kiírása, elbírálása.  

 

 

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti 

tulajdonjog gyakorlása 

 

7.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület rendelkezik a 4.§-ban felsorolt 

önkormányzati vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, 

megterheléséről és gazdasági társaságba való beviteléről. 

 

 

./.  
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/2/ A Képviselő-testület a tulajdonosi részjogosítványok  

jogszabályban biztosított, továbbá a gazdasági társaságokban 

meglévő önkormányzati tulajdonú tőkerészesedéshez kapcsolódó 

tagsági jogok gyakorlását a polgármesterre bízza.  

 

 

8.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület a 4.§. /1/ bekezdés a./, c./ pontjában 

körülírt önkormányzati vagyon – tulajdonjog változással nem járó – 

egyéb módon történő hasznosítását – amennyiben az intézménye, 

közüzeme, illetőleg hivatal használatában van, meghatározott 

eljárás szerint intézményre, közüzemére, hivatalára bízza.  

 

/2/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a 4.§. 

/1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott önkormányzati vagyon 

működtetésének koncesszió szerződés keretében történő átengedése, 

pályázat kiírása, elbírálása.  

 

/3/ A Képviselő-testület a 4.§. /1/ bekezdés e./, f./ éd g./ 

pontjában körülírt önkormányzati vagyon – tulajdonjog változással 

nem járó – egyéb módon történő hasznosítását hivatalára, 

közüzemére, gazdasági társaságra bízza az idevonatkozó 

jogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletben meghatározott 

eljárás szerint.  

 

/4/ A Képviselő-testület a 4.§. /2/ és /3/ bekezdésben körülírt 

önkormányzati vagyon – tulajdonjog változásával nem járó egyéb 

módon történő hasznosítását – az alapító okirat, társasági 

szerződés szerinti tevékenység keretében intézményre, közüzemre, 

hivatalára, gazdasági társaságára bízza. 

 

/5/ Az intézmény a közüzem és hivatal használatában lévő 

önkormányzati vagyont az alapító okirat szerinti 

tevékenységkeretén túl – tulajdonjog változással nem járó – egyéb 

módon hasznosíthatja, melyhez a polgármester előzetes 

hozzájárulása szükséges.  

 

9.§. 

 

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jogokat 

a 7.§ és a 8.§-ban nem szabályozott esetekben a Képviselő-testület 

előzetes egyetértése mellett a polgármester gyakorolja.  

 

 

 

./. 
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10.§.  

 

/1/ A hivatal és az intézmények a használatukban lévő 

önkormányzati vagyont az alapító okirat szerinti tevékenység 

keretében a Képviselő-testület egyetértésével használják 

működtetésük érdekében. 

 

 

III. 

 

A nem törzsvagyon 

/forgalomképes önkormányzati vagyon/ 

 

11.§. 

 

/1/ Forgalomképes minden olyan önkormányzati vagyon, amely nem 

tartozik a 3.§. és a 4.§. hatálya alá.  

 

/2/ Az önkormányzati alapfeladatok ellátásában nélkülözhető 

vagyonnal vállalkozás is folytatható. 

 

 

Tulajdonosi vagyon gyakorlása 

a nem törzsvagyon tekintetében 

 

12.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a nem 

szociális célú önkormányzati tulajdonú házingatlanok 

elidegenítése, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen 

más döntés. 

 

/2/ A Képviselő-testület a forgalomképes önkormányzati vagyon 

tulajdonjog változásával nem járó egyéb módon történő 

hasznosítását közüzemére, hivatalára, gazdasági társaságára bízza.  

 

 

13.§. 

 

/1/ A Képviselő-testület a nem törzsvagyon körébe tartozó 

önkormányzati vagyon 50.000.-Ft egyedi nyilvántartási értékhatár 

feletti önkormányzati vagyon szerzése, elidegenítése, megterhelése 

bérbeadása, használatba adása, gazdasági társaságba történő 

bevitele, illetve a tulajdonjog változással járó bármilyen más 

döntés esetében rendelkezési jogot magának tartja fenn, azzal, 

hogy az értékhatár alatti jogügyletekről előzetesen a Képviselő-

testületet tájékoztatni kell.  

 

 

./. 
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/2/ A Képviselő-testület a forgalomképes önkormányzati vagyon 

tulajdonjog változással nem járó egyéb módon történő 

hasznosítását, valamint a gazdasági társaságokban meglévő 

önkormányzati tulajdonú tőkerészesedéshez kapcsolódó tagsági jogok 

gyakorlását a polgármesterre bízza.  

 

 

Az önkormányzat vállalkozása 

 

11.§. 

 

/1/ Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, melyben 

felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

 

/2/ Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatok ellátását 

nem sérti.  

 

/3/ A vállalkozásba fektetett vagyonnal a legnagyobb jövedelmet, 

vagyongyarapodást biztosító módon kell gazdálkodni.  

 

/4/ A forgalomképtelen törzsvagyon vállalkozásba nem vihető. 

 

IV. 

 

A vagyonkezelők, a vagyon hasznosítása 

 

15.§. 

/1/ Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a Képviselő-testület 

hivatala, intézményei az általa alapított gazdasági társaságok 

önkormányzati vállalatok, illetve gazdasági társaságok útján 

történik.  

 

/2/ Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokat és ingó 

vagyont hivatala, intézményei, önkormányzati közüzeme, gazdasági 

társaság, vagy más jogi személy használatába adja. 

 

/3/ A vagyon kezelők a kezelésre átadott vagyonnal az e 

rendeletben és más jogszabályokban meghatározott feltételek 

szerint gazdálkodnak. A vagyonkezelő szervezet vezetője felelős a 

vagyonkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítéséért.  

 

16.§. 

/1/ A vagyonkezelő szervezet jogosult: 

    a./ A kezelésében lévő vagyontárgyak 

 birtoklására, 

 ingyenes használatára, 

 hasznainak szedésére, 

 birtokvédelemre 

./. 
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b./ A kezelésében lévő a közszolgáltatásban nélkülözhető 

vagyontárgyak bérbeadására ingatlan esetében az előzőekben 

szabályozottak szerint, illetőleg egyéb hasznosításra, 

 

c./ A kezelésében lévő ingó vagyontárgyak elidegenítésére 50.000.-

ft-ig a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 

 

 

/2/ A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő 

vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével karbantartásával, 

felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

/3/ A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a 

vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves 

zárszámadás keretében kötelesek számot adni.  

 

V. 

Vegyes rendelkezések 

 

17.§. 

 

/1/ A vagyonnal felelős módon rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

E gazdálkodást az Országgyűlés az Állami Számvevőszék útján 

ellenőrzi.  

 

/2/ Az önkormányzati vagyont, annak változását és értékét az 

önkormányzatnak nyilván kell tartani.  

/3/ Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt 

vagyonleltárban kell kimutatni.  

 

/4/ A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell 

nyilvántartani. 

 

/5/ A jegyző köteles a vagyonleltár folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni, és azt évente a közgyűlésben köteles a Képviselő-

testületnek bemutatni.  

 

/6/ Az egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti 

átminősítéséről, ha a törvény másképpen nem rendelkezik a pénzügyi 

ellenőrző bizottság javaslata alapján minősített többséggel hozott 

határozattal a Képviselő-testület dönt a hatályban lévő rendezési 

tervek előírásainak figyelembevételével.  

 

18.§. 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

Rendelkezéseit a folyamatban lévő jogügyleteknél is alkalmazni 

kell.  

H a j d ú b a g o s , 1993. július 2.  

 

       /:Szabó Lajos:/              /: Balázs László:/ 

        polgármester                      jegyző 


