
 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
6/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelettel módosított 

 

                            9/2013. (III. 27.) számú rendelete 
 

az önkormányzat vagyonáról 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában biztosított  

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 106-110 §-a,   valamint 

A nemzeti vagyonról szóló  2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak végrehajtására  az alábbi rendeletet alkotja az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. 

 

 

I. fejezet 

 

A rendelet hatálya, az önkormányzat vagyona 

 

1.§. (1)  E rendelet hatálya kiterjed Szob Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyonra. 

 

(2)  E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon: 

 

      a / az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona, 

      b / az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok, 

      c / a tulajdoni részesedést jelentő befektetések / részvények, részesedések / és a tartós  

         hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok / a továbbiakban portfólió vagyon /. 

 

2.§. A rendelet hatálya - jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletére és elidegenítésére. 

 

Az önkormányzati vagyon csoportosítása 

 

3.§. Az önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi.  

 

Az önkormányzati vagyona áll: 

 

a / a törzsvagyonból 

b / üzleti vagyonból. 

 

4.§. ( 1 ) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján lehet: 

 

      a / forgalomképtelen, 

      b / korlátozottan forgalomképes, 

      c / forgalomképes. 

 

(2)  A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész nem elidegeníthető, nem 

terhelhető meg, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető. A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgy 

értékesítésére vonatkozó szerződés semmis. 
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(3) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a vagyon elidegenítés, 

megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás / bérbe adás / feltételeit törvény vagy e 

rendelet határozza meg. 

(4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész elidegenítése, megterhelése, 

vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, illetve egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e 

rendeletben meghatározottak szerint történhet. 

 

5.§. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes. 

 

6.§. Az önkormányzat üzleti vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak. 

 

Az önkormányzat törzsvagyona 

 

7.§. (1) Az önkormányzat törzsvagyonába a törvény és e rendelet által forgalomképtelen vagy korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül kötelező önkormányzati feladat-és 

hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. 

 

(2) Ha a forgalomképtelen vagyontárgyak rendeltetése és funkciója megváltozik, forgalomképes vagyonná a 

képviselő-testület döntésével lehet átminősíteni.  

 

(3)  Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat forgalomképes vagyonná a képviselő-testület döntésével lehet 

átminősíteni.  

 

8.§. (1)Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona: a törvény alapján az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező nemzeti vagyon. 

 

(2)Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyontárgyat e rendeletében nem jelöl meg.   

 

9.§. (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik: 

a / törvények alapján: 

        - közművek  

        - intézmények / épületei/, középületek, 

        - műemlékek, 

        - védett természeti területek, 

        - muzeális emlékek, 

        - az önkormányzati közszolgáltatások alapvető funkcióját szolgáló önkormányzati költségvetési szervek 

használatában lévő vagyon, 

        - közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes gazdasági társaságban, vagy közhasznú társaságban lévő 

önkormányzati részesedések, 

b / mindaz a vagyon, amelyet a képviselő-testület rendeletében annak nyilvánít. 

 

(2) Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását e rendelet 1. 

sz. függeléke tartalmazza. 

 

Az önkormányzat üzleti vagyona 

 

10.§.(1)Az önkormányzat üzleti vagyonát képezi mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat 

törzsvagyonába. Üzleti vagyon forgalomképes ingatlanokból, ingóságokból, értékpapírokból, üzletrészekből, 

pénzvagyonból és egyéb vagyoni értékű jogból áll. 

 

(2) Az önkormányzat forgalomképes törzsvagyonának felsorolását e rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza. 
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II. fejezet 

 

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

 

A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök 

 

11.§. (1)A helyi önkormányzatot - a jogszabályban meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és 

terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost illetik, illetve terhelik. 

 

(2) A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos 

feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. 

 

(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

 

12.§. (1) Felajánlás révén az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek ingó és ingatlan vagyontárgyak: 

     

(2)A felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület dönt.  

 

(3) A felajánlás elfogadása esetén a vagyonátadásról megállapodást kell kötni. 

 

(4)  A vagyonátadás során felmerült költségeket az önkormányzat viseli. 

 

(5)  A (3) bekezdés szerinti megállapodásban kell rendelkezni – szükség esetén – az önkormányzati intézményt 

megillető vagyonkezelői jog kérdéséről is. 

   

Az egyes tulajdonosi jogok 

 

Vagyon elidegenítés / értékesítés és ingyenes átruházás 

 

13.§. (1) Vagyont értékesíteni, csak versenyeztetés útján, nyilvános közzététellel, felhívással, illetve meghívásos 

versenytárgyaláson lehet. 

Vagyont értékesíteni a versenyeztetésen résztvevő, összességében a legjobb ajánlatot tévő részére lehet. 

  

(2) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe sorolt vagyont. 

 

(3) A nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint lehet értékesíteni az önkormányzat 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont. 

 

(4) Az üzleti vagyon értékesítésekor 100.000 Ft alatti értékben átruházott hatáskörben a polgármester, 100.000 Ft 

feletti értéknél minden esetben a képviselő-testület dönt. 

 

14.§. Az üzleti vagyonba tartozó portfólió vagyon értékesítése a 13. § szabályaitól eltérően az alábbi módon 

történik: 

  

(1)  A portfólió vagyon értékesítéséről értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt. 

 

(2) A portfólió vagyon körébe tartozó értékpapírok, részesedések egyedi értékesítése esetén legalább három 

ajánlatot kell bekérni, míg több értékpapír, részesedés együttes értékesítése esetén pályázat kiírása és elbírálása 

szükséges a döntéshez. 

   

15.§. (1) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni e rendeletben meghatározottak szerint lehet. 

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet. 

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyon az alábbi feltételekkel ruházható át ingyenesen 
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a / Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyon ingyenes átruházásáról a képviselő-testület dönt, minősített 

többséggel, függetlenül az értékhatártól. 

-  Ingó vagyon, azon belül is gép, berendezés, felszerelés ingyenesen a környező települések önkormányzatainak 

adható át akkor, ha olyan közszolgáltatást nyújtanak, amelyet igénybe vesznek, illetve vehetnek Szob település 

lakosai is. 

b / 1Ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruházása civil szervezeteknek, önszerveződő közösségeknek a 

közösségeket támogató alapról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint lehetséges. Az abban nem 

szabályozott esetekben a döntés a képviselő-testület hatásköre. 

 

16.§. (1)   Azt a vagyoni kört, amelynek átminősítése, illetve visszaminősítése a tárgyévben indokolt, a tárgyévben 

legkésőbb december 31-ig, a portfólió vagyon esetében szintén a tárgyév december 31 -ig kell meghatározni. 

 

(2) Az önkormányzat ingatlan vagyonát a mindenkor érvényes számviteli előírások alapján tartja nyilván, Szob 

Város Számviteli Politikájában meghatározott szabályok szerint. 

 

(3) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli 

nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

 

(4)   Az önkormányzati vagyon körébe tartozó, 1.000. 000 forint feletti vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb 

módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) 

értékét 

 

a)      ingatlan és ingó vagyon esetén három hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján; 

b)      tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az 

-         a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazotti kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei 

árfolyamon, 

-         a tőzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy az értékpapír-kereskedők által a 

sajtóban közzétett vételi középárfolyam alapján, 

c)      egyéb társasági részesedés esetén hat  hónapnál  nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni. 

 

(5)   Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél, illetve hasznosításnál - 

a (4) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően 

ennek aktualizált változata is elfogadható. 

 

(6) Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban 

kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

A vagyon megterhelése 

 

17.§.(1) Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyona nem megterhelhető. 

 

 (2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a 

képviselő-testület joga. 

 

A vagyon vállalkozásba vitele, vagyon a vállalkozásban 

 

18.§. (1) Az önkormányzat saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat. 

  

(2) Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

(3) Az önkormányzat olyan vállalkozásba vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni 

hozzájárulásának mértékét. 

 

                                                 
1 Módosította a 6/2014. (VI. 11.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2014. június 12. napjától 
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19.§Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a vállalkozásba nem vihető be. 

 

20.§. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az alábbiakban meghatározott feltételek 

betartása mellett vihető be a vállalkozásba: 

       

a / A közművek által megtestesített önkormányzati vagyon a vagyonátadási törvényből kifolyólag vesz részt 

vállalkozásban a különböző gazdasági társaságban megjelenő részesedés formájában. A vagyonnal kapcsolatos 

tulajdonjog gyakorlására a jogszabályok, illetve a 23-25. § alapján kerülhet sor. 

b / Az intézmények és középületek, a műemlék épületek, a védett természeti értékek , a muzeális emlékek, mint 

vagyon nem szolgálhatnak vállalkozási célt. 

 

21.§.Az önkormányzat üzleti vagyona vállalkozásba vihető. 

 

22.§, Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba való beviteléről értékhatártól függetlenül a képviselő-testülete 

dönt. 

 

23.§ (1) Az önkormányzat a vagyonátadási törvények alapján vagyonával a közműveket működtető gazdaságok 

tagjává válik. 

(2) Az önkormányzat vagyona megjelenik részvény, üzletrész, esetleg vagyoni betét formájában. 

 

24.§. Az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátására gazdasági társaságban részt vehet. Betéti társaságnak csak 

kültagja lehet. 

 

25.§. A vállalkozással kapcsolatos minden jogosítványt, beleértve a részesedésekkel (részvények, üzletrészek, 

vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket a képviselő-testület hozza meg. 

 

A vagyon egyéb hasznosítása 

 

26.§. (1) Az önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosítás jogát átengedni versenyeztetés (versenytárgyalás) 

útján lehet. A versenyeztetés alá eső vagyon használati, illetve hasznosítási jogát átengedni a versenyeztetésen 

résztvevő összességében legjobb ajánlattevő részére lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie. Az 

eljárást a polgármester bonyolítja le. 

(2) A használat és hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve vissz teher mellett. (3) A használat és 

hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós szerződéssel való üzemeltetésével, illetve más egyéb 

bérleti jogviszonnyal. A koncessziós szerződés kötéséről való döntésre a képviselő-testület jogosult. 

 

27.§. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használat illetve hasznosítási jogát átengedni csak az 

alábbi módon és esetekben lehet: 

 

(1)A forgalomképtelen vagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba nem apportálható, nem 

lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete. 

 

(2)A forgalomképtelen törzsvagyon és közművagyon fenntartását, üzemeltetését, hasznosítását az önkormányzat 

szervein kívül – megállapodás alapján – egyéni vállalkozó illetve gazdasági társaság is végezheti.  

 

28.§. (1)A képviselő-testület dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyona tulajdonjoggal nem járó 

hasznosításáról - amennyiben nincs önkormányzati intézmény, illetőleg a polgármesteri hivatal használatában- 

minősített többséggel dönt. A hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt kell a képviselő-testület elé beterjeszteni a 

hasznosítás tárgyában keletkezendő szerződés tervezetét. A hasznosítási szerződés q nemzeti vagyonról szóló 

törvényben meghatározott szabályok szerint köthető.  

 

29.§. (1)Az üzleti vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdon hasznosításáról a képviselő-testület gondoskodik. 

 

(2)Üzleti vagyon hasznosítása az önkormányzat éves költségvetési rendeletében előírtakkal összhangban történik. 
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30.§. (1)  A képviselő-testület az 2.000.000 Ft-os értéket képviselő használat, ill. hasznosítási jog átengedéséről 

országos lapban való hirdetéssel, az összességében legjobb ajánlattevő javára dönt. 

 

(2)2.000.000 Ft értékhatárig a képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdeti ki a használat, illetve 

hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát. A képviselő-testület az összességében legjobb ajánlattevő javára dönt. 

 

(3)A képviselő-testület dönt értékhatár nélkül az egy évet meghaladó használat illetve hasznosítási jog 

átengedéséről. 

 

31.§. (1)Az önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosítási jog ingyenes átengedése - az átengedés 

időtartamától függetlenül - értékhatár nélkül a képviselő-testület joga. Ingyenes hasznosítás kizárólag közfeladat 

ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben történhet. 

 

32.§.(1) Az önkormányzat vagyona társulásba bevihető. Az önkormányzat társulásba - intézményirányító 

társulásba, illetve közös képviselő-testületbe - bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell 

nyilvántartani. A vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(2) A társulás ingatlanvagyona felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok képviselő-testületének döntése 

alapján történik. 

 

33.§. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be. 

 

34.§. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyonelemek közül az - 

intézmények épületei, középületek vihetőek társulásba. 

 

35.§. Az önkormányzat forgalomképes vagyona társulásba vihető. 

 

36.§.(1)Az önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből csak az állam által kibocsátott 

értékpapírt vásárolhat. 

 

( 2 ) Értékpapír vásárlásáról minden esetben a képviselő-testület dönt, minősített többséggel. 

 

A követelésállomány kezelése 

 

37.§. (1)   A képviselő-testület eseti döntését kivéve az önkormányzatot megillető követelésről lemondani nem 

lehet. 

 

(2)   Ezen rendelet értelmében az önkormányzat követelésállományába a lakbér, bérleti díj, lakáscélú kamatmentes 

támogatás, közterület használati díj, mezőőri járulék, illetve a helyi adó meg nem fizetéséből keletkezett hátralék 

tartozik, amelynek behajtása érdekében az alábbi intézkedéseket kell megtenni: 

 

a)      Havonta esedékes díj esetében három havi elmaradás, időszakosan fizetendő díj után az esedékességi idő 

lejárta után az adós kétszeri felszólítása  a pénztartozás teljesítésére. 

b)      Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem az adós lakó/tartózkodási helye szerint illetékes helyi 

bíróságtól. 

c)      Jogerős fizetési meghagyást követően ismételt felszólítás a fizetésre vagy letiltás az adós nyugdíjából, illetve 

a munkabéréből, egyéb rendszeres jövedelméből. 

d)      Pénzforgalmi számlavezetésre kötelezettek esetén azonnali beszedési megbízás kezdeményezése. 

e)      Végrehajtási eljárás indítása. 

f)        A 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 5.§ 3. pontja alapján behajthatatlannak minősülő követelés esetén 

írható le az összeg a követelésállományból. 

(3)   A követelésállomány kezelésére Szob Város Önkormányzata Számviteli Politikájának előírásait kell 

alkalmazni, ennek megfelelően az adós fel nem lelhetőnek minősül, amennyiben a megadott címen nem található, 

és tartózkodási helye az Országos Lakcímnyilvántartó révén sem deríthető fel, és tartózkodási helyének 
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megállapítása végett az adós utolsó ismert állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság által lefolytatott 

államigazgatási eljárás nem vezetett eredményre. 

 

 38.§. (1)   A végrehajtási eljárás megindítását követően szünetel az eljárás, ha az adósnak nincs lefoglalható 

vagyontárgya. Az eljárás akkor folytatható, ha valószínűsíthető, hogy rendelkezik lefoglalható, értékesíthető 

vagyontárggyal. 

 

(2)   Az (1) bekezdés szerinti eljárás alatt lehetőség van a tartozás részletfizetés révén történő kiegyenlítéséről 

megállapodást kötni. A tőketartozás a késedelembe esés időpontjától  kezdődően a Ptk.-ban meghatározott mértékű 

késedelmi kamattal emelkedik. 

 

(3)   A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés értékhatára felett abban az esetben 

van lehetőség a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére, ha az adós első részletként egyösszegben 

tartozása 20 %-át megfizeti. 

 

(4)   A (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. 

 

(5)Amennyiben az adós nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat – háromhavi részlet elmulasztása esetén – a 

tartozás egy összegben válik esedékessé, és folytatni kell a végrehajtási eljárást. 

 

(6) Amennyiben a végrehajtó a végrehajtási eljárás során nem tudja behajtani az adósságot, akkor behajthatatlannak 

minősül az adott követelésállomány. 

 

39.§.(1) Az önkormányzat követeléseiről - a könyvvizsgáló véleményének kikérése mellett – a képviselő-testület 

akkor mondhat le, ha az nem veszélyezteti a költségvetési gazdálkodás likviditását. 

 

(2) A képviselő-testület – az éves költségvetési rendeletben meghatározott esetekben - a lemondás gyakorlására 

feljogosíthatja a polgármestert. 

 

(3)  A könyvvizsgálói vélemény kikérése mellőzhető az 500.000 forint összegig terjedő követelések esetében. 

 

Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás és felújítás, lízing 

 

40.§.(1) Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki jogszabályban meghatározott feltételek szerint. 

 A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos 

rendelkezéseket az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, s 

rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről, és szükség esetén a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos rendről is. 

 

(3) Lízingszerződés kötéséről a képviselő-testület dönt. 

 

Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal 

 

41.§.(1) Az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. 

Az alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az alapított intézmény 

használatába ad.  

 

(2) A használat és használati jog átadása ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti. 

 

(3) Az önkormányzati vagyon használója köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő fizetési 

kötelezettségeket. 

 

42.§. Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - bevételei 

növelésére hasznosíthatja az alapító okiratában rögzítettek szerint a képviselő-testület egyetértésével. 
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 43.§. A közös alapítású és fenntartású intézmények vagyona feletti rendelkezési jogokat az alapítók és fenntartók 

között létrejött megállapodás rendezi. 

  

III. fejezet 

 

A vagyonleltár 

 

44.§. (1) Az önkormányzat vagyonállapotát a vagyonállapotot mutató leltárban kell kimutatni az éves 

zárszámadáshoz kapcsolódóan. A leltár adott év december 31. fordulónappal készül. 

(2) Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni. 

 

45.§.(1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyon / forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes bontásban /, valamint az önkormányzat üzleti vagyonát és kötelezettségeket. 

 

(2) A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e rendeletben meghatározott vagyontípusokat. Ki 

kell emelni a befektetett eszközök csoportjaiban a részesedéseket, valamint az értékpapírokat. 

 

(3) A leltár összeállításáért a jegyző tartozik felelősséggel. 

 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

46.§.(1) Jelen rendelet egyes pontjainak alkalmazásától egyedi, a város érdekeit, gazdálkodásának hatékonyságát 

kiemelten szolgáló, különösen méltányos esetben a képviselő-testület minősített többségi szavazással eltérhet. 

 

(2) E rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba. 

 

(3) Jelen rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. 

 

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szob Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2005.(III.9.) sz. és a 24/2008.(XII.9.) sz. rendeletekkel 

módosított 39/2004.(VII.21.) sz. rendelete.  

 

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek 

való megfeleltetést szolgálja.  

 

Szob, 2013. március 26. 

 

 

R e m i t z ky   Zoltán  s.k.                                                         dr. H o l o c s i  Krisztián s.k. 

     polgármester                                                                                         jegyző 

 

Z á r a d é k  

A rendelet 2013. március 27. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                                                  dr.H o l o c s i  Krisztián  s.k. 

                                                                                                                    jegyző 

Z á r a d é k   

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. március 27. napjától április 11. napjáig kifüggesztésre 

került. 

 

  

                                                                                                  Tóthné Nyirádi Anna s.k. 

                                                                                                             Aljegyző                                                                              


