
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 28.)   
önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 

(IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 
 

 

1. § 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik,  

b) a terek és parkok, buszvárók, 

c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, 

d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, 

e) a védett természeti területek, 

f) a temető és felépítményei, 

g) a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok.”  
 

2. § 



 

A Rendelet 11. „Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes 

átengedése, a felajánlott vagyon elfogadásának szabályai” alcímének helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

„Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése, a felajánlott 

vagyon elfogadásának és az önkormányzati vagyon átruházásának szabályai” 
 

3. § 
 

A Rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) egyéb gazdálkodó szervezet részére a nagyközség közérdeke szempontjából 

jelentős közfeladat ellátására irányuló beruházás megvalósítása érdekében 

lehet.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 13. „A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog 

gyakorlása” alcímének helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú korlátozottan fogalomképes 

vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról” 

 

 

5. § 
 

A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Mindazon esetekben, amelyek során jogszabályok értelmében az illetékes 

miniszter vagy hatóság hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogot gyakorló 

köteles beszerezni.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A vagyonkezelő annak a törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolhatja, 

amely adott intézmény Alapító Okiratában vagy vagyonkimutatásában szerepel. 

Köteles a vagyontárgyakkal jó gazda módjára bánni, állagmegóvásukról, 

karbantartásukról  gondoskodni.” 
 

7. § 

 

A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



„A költségvetési szerv és önkormányzati intézmény vezetője az Alapító 

Okiratban meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az 

alaptevékenység sérelme nélkül önállóan dönt a használatában lévő ingatlan, 

ingatlanrész használatba, bérletbe adásáról legfeljebb 1 hét időtartamra.” 

 

 

8. § 

 

A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Értékhatártól függetlenül önkormányzati vagyon ingyenes vagy 

kedvezményes megszerzésére és önkormányzati vagyon átruházására a 15. § 

rendelkezései az irányadóak.” 
 

 

9. § 

 

A Rendelet 27. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit, azaz:  

1. határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben 

meghatározott időtartam elteltével,  

2. határozott időtartamú vagyonkezelési szerződés 

felmondásával,  

3. közös megegyezéssel, 

4. határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a 

szerződés felmondásával,  

5. a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, 

6. az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy 

megsemmisülésével, vagy 

7. a szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott egyéb ok, vagy feltétel bekövetkezése 

esetén. „ 
 

 

10. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2013. január 29-én lép hatályba és 2013. január 30-án hatályát 

veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet: 

a) 2. alcíme  

b) 2. §-a, 



c) 3. § (1) bekezdése, 

d) 6. §-a, 

e) 9. § (2) bekezdése, 

f) 13. § (3) bekezdése, 

g) 12. alcíme, 

h) 16. §-a. 

 

 

 

Varró Lajos                                                         Klisóczkiné Papp Andrea 

alpolgármester                                                                                  jegyző 

 


