Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
5/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
26/2007. (XII.21.) számú rendelet módosításáról1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
1. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
tv. 18. § (1) bekezdésében, a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2007. (XII.21.) számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
Az önkormányzati vagyon
(1) Az önkormányzati törzsvagyon körében a forgalomképtelen és a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak körét e rendelet állapítja meg.
(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak azon vagyontárgyak, melyeket
törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít.
Forgalomképtelen továbbá az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon,
mely kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.
(3) A jogszabályokban foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az
önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások.
(4) A (2) és (3) bekezdésben nem említett önkormányzati vagyon forgalomképes (1.
melléklet, illetve a folyamatosan karbantartott kataszteri nyilvántartás)
(2) Hatályát veszti a Rendelet 9. § b) pontja.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 14. §-a.
2. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.§
(1) Haszonbérbe adás esetén a szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Belterületi
ingatlanok esetében a szerződés időbeli hatályának meghatározásánál a rendezési tervet
figyelembe kell venni.
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2012. február 21-i ülésén fogadta el.

(2) Vagyonkezelői jogot kizárólag a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó
vagyontárgyon lehet. A jog átadásának ellenértékét a vagyonkezelővel kötendő
megállapodásban kell rögzíteni. Az átadott vagyon kezelését a tulajdonos önkormányzat
az önkormányzat hivatala útján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről az éves
zárszámadásban kell beszámolni.”
3. §
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.
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