
Vácszentlászló Község Onkormányzata
Képviselő-testületének
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önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község nemzeti vagyonáról

Vácszentlászló Község Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szőlő 2011, évi CXCVI. tv. 3,§ (1)
bekezdés 6. porrtjában, a /,§ (5) bekezdésében, l.§ (6) bekezdésében, 1 l.§ (l6) bekezdésében, 13.§ (l)
bekezdésében, 18.§ (l) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXTX. tv. l07.§-ában, 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szőlő 2011.1 évi CXCV tv.
97.§ (2) bekezdésében fogalt felhatalmazás alapján a helyi önkorrnányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

l. § A rendelet hatályaVácszentlászló Község Önkormányzata(atovábbiakban: önkormányzat)
vagyonára terjed ki.

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozóan
jelen rerrdelet akkor alkalmazandó, ha más önkormányzati rendelet azt nem szabályozza.

3.§ (1) A rendelet hatálya alátarozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Vácszentlászló Község
Képviselő-testülete.

(2) A rendelethatálya a|átartoző vagyon működtetésének feladatát - ha jogszabály vagy a
képviselő-testiilet döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik- a Polgármesteri
Hivatal látja el.

(3)A (2) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az
önkormányzatot illetik meg.

4.§ (1) A rendelet hatálya alátartoző vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet
Vácszentlászló Község polgármestere képviseli.

(2) A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult az 100 ezer Ft összeghatárt meghaladó, polgári
jogijogviszonyból származő követelés elengedésére, az egy évet meglraladó időtarlamír
részletflzetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és elihez kapcsolódóan a kamat, illetve
költség címén ferrnálló követelések elengedésére.

(3) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi
joggyakorlására a polgánnesteft hatalmazza fel:

a) a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása1.

b) a Képviselő-testtilet szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testiilet a
szerzódést nem szövegszerííen fogadta el, az önkormányzatihatározat keretei között a
szerződés szövegének megál lapítása, el fogadá sa, a szerződés al áírása;

c) az önkormányzatvagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés
felbontására, \,&8y megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat
igényeinek érvényesítését célzó jogny,ilatkozatok kiadása;

d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében
közi gazgaíás i, peres, va gy n em peres elj árás me gin d ítása ;

e) az.l00 ezer Ft összeghatát nem meghaladó, polgárijogijogviszonyból származő követelés
elengedésére, az egy év idótartarnon beli,ili részleífizetés vagy fizetési halasztás
engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség cínren fennálló követelések
elengedésére.



5.§ A polgármester a költségvetés féléves és éves beszámolójánaktárgyalásakor beszámol a
Képviselő-testületnek a rendelet 4.§ (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló
tevékenységérői,

6.§ A rendelet hatályaa|átartoző vagyonra vonatkozó döntésijavaslatot a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményérrek előzetes kikérése mellett a polgármester terjeszti a képviseló-testiilet
elé.

I. fejezet
A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések

7,§ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak, és nemzetgazdasági
szempontból kiemel jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek a rendelet l.sz. mellék|etében
felsorolt vagyonelemek.

8.§ (1) A forgalomképtelennek, továbbánemzetgazdasági szempontból kiemeltjelentőségű nemzeti
vagyonnak nem minősülŐ, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a
rendelet 2.sz. mellékletében vannak felsorolva.

(2) A korlátozotían forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem
eredményezlreti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a
vagyonelem a közfeladat elléúásához feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának
kötelezettsége, amelyre tekintettel jo gszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem
korlátozott forgalomképességét megál l apította.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapitása a képviselő-testület kizárólagos
lratás köréb e tarto zik.

9.§ A törzsvagyon körébe taríoző vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal
eljárni ahasznáIat, illetve [izemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséérí ahasználő
intózmények, i l l etve gazdasági társaságok v ezetői fel elnek.

II. fejezet
A vagyonkezelés szabályai

10.§ Önkormányzatiközfeladat ellátásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és a
vagyonkezelőt a képviselő-testület jelöli ki.

1 l .§ ( 1) A vagyonkezelói jog létesítéséért a képviselő-testületi kijelölő határozatban megállapított
éves ellenértéket kell fizetrri.

(2) A vagyonkezelói jog ingyenes átengedésére anemzeti vagyonról szőlő2011. éviCXCVI tv.
3.§ (1) bekezdés 19. b) pontjában nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor, melyről a
képviseló-testület a kij elöléskor határoz.

12.§ (l)Avagyonkezelőkkötelesekazönkormányzattörzsvagyonakörébe tartoző ingatlanok
állagmegőrzésérő|, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladat kapcsán
a képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának
forrásairól.

(2) Az ( l ) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a feladatok tervezéséhez meg kell
kérni a vagyonkezelő szervezetek vezetőinek véleményét, melyek figyelembevételével a vagyon
állagmegóvását, felújitását, illetve korszerűsítését célzó éves feladattervet kell rneglratározni,

13.§ A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése
során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.



14.§ (1)avagyonkezelésellenőrzésénekkeretébenavagyonkezelőkötelesévközibeszámolásra,
adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzatjogszabályokban előírt
beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadofi éves ellenörzési
terv szerint vagy esetileg elrendelt ellenórzéssel valósul meg.

III. fejezet
A hasznosítás szabályai

15.§ (1) A törvényben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonelemet - ha törvény kivételt nem
tesz - csak versenyeztetés (a továbbiakban pályázat) űtján, az összességében a legelőnyösebb
ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságáva| lehet hasznosítani.

(2) a rendeletbatáIya alátartoző vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki
lrasznos ításr a az alábbi tartalommal :

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- a hasznosítás módja,
- apályázati feltételek meghatározása.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznositását,ha törvény
vagy a képviselő-testületnek a hasznosításáról rendelkező határozata másként nem rendelkezik,
versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az
önkormányzat weblapj án.

16.§ A 15.§ (1) bekezdése alapján a versenyeztetés szabályai külön szabályzat szerint kell
bonyolítani.

IV. fejezet
A vagyon áftaházásának szabályai

1 7.§ A rendelet hatálya alátaríoző vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki
értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szárnának megjelölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- azátruházás módja,

- pályázat esetén apályázati feltételek meghatározása,

- árverés esetén azárverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,

- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében áttuházandó és megszerzendő
vagyontárgyak megjelölése, fogalmi értéke.

18.§ A törvélryben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyonelemeket - ha törvérry kivételt nem
tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.

19.§ A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdoni hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a forgalmi érték megjelölésével
kell a szerződést megkötni.

V. fejezet
A vagyonszerzés szabályai

20.§ (l) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek aPénzűgyi- és Ellenörző
B izottság ál lásfo g l al ásával ellátott j avas l ata alapján a ké pvi se ló-testület dönt.



(2) A vagyongyarapításról a képviselő-testtilet határozattal dönt, az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- florgalmi értékérrekmegjelölése,

- aszerzés rnódja,

- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttségének idötartama.

(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az
ingatlan megszerzése milyen önkornrányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett
alkalmas, fel kell íárni atovábbhasznosítási lehetóségeit, illetve a várlrató üzemeltetési költségek
körét és nagyságát is.

(4) Önkorm ányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell
készíttetni"

21.§ Az önkormányzat törvény által előírt, vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet,
albérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a képviselő-testület
a polgárnrester javaslata és a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság állásfoglalása alapján hoz
döntést.

VI. fejezet
zárő rendelkezések

22,§ A képviselő-testület részére az önkormányzaí vagyonának alakulásáról, avagyonállapotról a
vagyonkirnutatást kell elkészíteni és az önkormányzat elemi költségvetési beszámolójához
csato l n i.

23.§ (I)Ez a rendelet - a(2) bekezdésben meglratározott kivétellel * a kihirdetése napját követő
napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1 5,§ és l6.§ 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályátveszti a 2l20l2.(II.18.) önkormányzati

rendelet 10.§-a.

Vácszentlás zlő. 20 l 2. április 12.
/'.//' L-,r'

ljí7ot&áthLászlő
polgármester

Kihirdetve (az Önkorm ányzat hirdetőtábláján

/1

'/l

"L/
/

dr. Král László
jegyző

kifiiggesáve ): 20 1 2.ápri lis {{,
t

i\
dr. Král fl,ászlő. i,,
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X.sz. rrrelléklet

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jetentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
(forgalornképtelen törzsvagyon}
önkorrnányzati v agyon elemek

[Jtak

Elnevezés Hrsz.

Tompa út 312l0.

Erdő u. 849/0"

Közút 720l1

Hársfa u. 718l0.

Váci Mihály u, 25210.

Nap u. 241l0.

Kossutlr u. 658/0.

Pető köz "l39l0.

Dávid köz 636l0.

Váci Mihály u. 350/0.

Jókai u. 35ll0.
Ady Endre u. 420l0.

külterületi közúrt 097l0.

kiilterületi közút 053/0.

külterületi közút 013 8/0.

Kossuth u. 698l0.

külterületi közút 0l13/0

Közúrt 857la,

Közút 589/0.

Váci Mihály u. 4l0l0.

külterületi közút 089/0.

külterületi közút 091l0.

kü|területi közút 083/0.

külterület út 02l0.

Mezó r,r. 297l0.

Tavasz u. 26,7l0.

Határ u. 236l0.

Kauzaköz 3610.

külteri_ileti közúrt 0l19l0.

I(ülterületi közút 0141l0.

külterület út 02810.

külterületi közút 045l0.

Deák u. 204l0.



tiNemZe

{Jtak

Elnevezés Hrsz.
Béke u. l58l0.
Nyárfa u. 174/0.
Köáerület (Turai u. bal oldala) z37/0.
Akácfa u. 145/a.

Hévízi rit 100/0.

Köz6t 085/0"

Fő u. 65l0.
Közút 096/0.
közterület, ovi köz 61610.
köáerület, iskola köz 611/0.
Köáerület, tariszka köz 437l0.
Petőfi u. 422/0.
Közűt, Darnyik köz 366/0.

Közút 0l45/0.
Közút 0l43/a.
Közút 0l7210.
Közút 

I o Ioslo.
Közút 0l52/0.
Közút 7I8/1.

út 696/9.

köáerület 682/0.

Héviziűt 80/0.

Ovi köz 673l0.
Ut 072/008.
Dávid köz 653l0.
Ut 421/0.

Közút 322/4.
Közút 3I0/l.
Közút 308/l.
Köáerület (zöld terület) 307/l.
Köáerület (zöld terület; Turai u. melletti sáv) 240la.
Köáerület (zOld terület; Turai u. melletti sáv) 239/0.
Béke u. 214/0.
Béke u. l88/0.



Vizek, vízi létesítmón;
Forrás patak

Forrás patak

-

Hajta patak

Forrás patak

,ek

| 860/0.

Ionrc.
I sgarc.

024/0.
Forrás patak 0l02l0.
Forrás patak 036/0,

Nemzetgazdasági,szempontból kiemett jetentősé gű nemzeti valyon

KÖzszolgáItatási tevékenYséget végző, gazdaságitársaságokban fennálló társasági részesedés.- valkói és vácszenttászlóivízmű l(ft.- szelektív Hulladékhasznosító és környezetvédelmi l(ft.

Árkok



2.sz. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

Művelődési hánés új Általános Iskola
Egészséghán és orvos i rende l ő
Sporttelep
Iv őv iz v ezeték rendszer, vagyon
Szellemi termék, ügyviteli gépek berendezések
Hulladékkezelő telep és épület résáulajdoni hányad

59210"
617ll.

1l0.
l59/0.
0I2l0.


