
 

 

1 Módosította az 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 14-től. 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról  

és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

egységes szerkezetben a 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelettel 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Veszprémfajsz Község Önkormányzatának (a továbbiakban: 

önkormányzat) tulajdonában lévő 

a) ingatlanokra, ingóságokra, közművekre, 

b) pénzvagyonra, értékpapírokra, üzletrészekre és 

c) egyéb vagyoni értékű jogokra. 

 

2. Az önkormányzat vagyona 

 

2.§ Az önkormányzat vagyona az önkormányzat tulajdonából és az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jogokból áll.  

 

3. § Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal 

nem rendelkezik.  

 

4. § (1) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyon – forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes vagyon szerinti felosztásban -, továbbá az üzleti vagyon tárgyait 

az 1. melléklet
1
 tartalmazza.  

 

(2) Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba ap-

portként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.  

 

(3) A vagyonelemek átminősítéséről a képviselő-testület dönt.  

 

5. § A tulajdoni jogokat a képviselő-testület gyakorolja.  

 

6. § (1) Az önkormányzat a működésükhöz szükséges vagyon használatát közfeladatuk ellátá-

sa céljából ingyenesen biztosítja az önkormányzat által alapított intézmények részére – bele-

értve a közös önkormányzati hivatalt is.  

 

(2) Az önkormányzati vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal el-

járni a használat, illetve üzemeltetés során. E kötelezettség teljesítéséért a használó intézmé-

nyek vezetői felelnek.  

 

3. Önkormányzati vállalkozásokra vonatkozó szabályok 

 

7. § (1) A társasági jog hatálya alá tartozó önálló vállalkozás alapításáról, annak megszünteté-

séről és átszervezéséről, gazdasági társaságba való belépéséről és kilépéséről a képviselő-

testület dönt.  
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(2) A vállalkozást az önkormányzat létesítéskor ellátja a tevékenységi körének folytatásához 

szükséges induló vagyonnal. A vállalkozás gondoskodik a rábízott vagyon és más eszközök 

gazdaságos felhasználásáról és gyarapításáról, kötelezettségeiért a rábízott vagyonával maga 

felel.  

 

(3) Az önkormányzat költségvetését illeti a vállalkozói vagyon utáni részesedés és osztalék.  

 

(4) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a társaság leg-

főbb szervének törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott kizárólagos 

hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.  

 

(5) Nem 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság esetében a társaság leg-

főbb szervének törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyekben az önkormányzat nevében a polgármester jár el azzal, hogy elő-

zetesen kikéri a képviselő-testület véleményét.  

 

4. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 

 

8. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként 

vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.  

 

(2) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.  

 

9. § Az önkormányzat számára más személy, illetve szerv által ellenérték nélkül juttatott va-

gyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.  

 

10. § (1) A mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket az önkormányzat elsősorban haszon-

bérletbe adással hasznosítja.  

 

(2) A fizetendő haszonbér mértékét a föld fekvésének, művelési ágának és kataszteri tiszta 

jövedelmének, valamint termelő képességének figyelembe vételével a képviselő-testület álla-

pítja meg.  

 

(3) A haszonbérlő az általa bérelt földterület művelési ágát csak a bérbeadó képviselő-testület 

előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.  

 

5. A versenyeztetési eljárás 

 

11. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása, elidegenítése kizárólag versenyeztetés útján 

történik 

a) az 1000000 Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyon, 

b) a 25000000 Ft-ot meghaladó értékű ingatlan vagyon  

esetén.  

 

(2) A versenyeztetési eljárás módjáról – nyilvános vagy zártkörű pályáztatás – a képviselő-

testület dönt.  

 

(3) A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak, illetve az ön-

kormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében a legjobb ajánlatot tet-

te. 
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(4) Zártkörű pályázati eljárás akkor folytatható le, ha a teljesítésre csak meghatározott ajánlat-

tevők alkalmasak.  

 

(5) Zártkörű pályázatra az esélyegyenlőség biztosítása mellett legalább három ajánlattevőt kell 

meghívni.  

 

12. § (1) Nyilvános pályázat esetén a hirdetményt az önkormányzat honlapján és a megyei na-

pilapban kell közzétenni, továbbá az önkormányzat hirdetőtábláján 15 napig kifüggeszteni.  

 

(2) Zártkörű pályáztatás esetén az érdekelt ajánlattevőket azonos módon, írásban, egyidejűleg 

kell tájékoztatni.  

 

(3) A pályázati felhívás tartalmazza:  

a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, 

b) a pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörű), 

c) a pályázat tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon megnevezését, 

d) az értékesítés, hasznosítás feltételeit, 

e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét, 

f) a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét, 

g) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – akár indokolás nélkül is – ered-

ménytelennek minősítse és 

h) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén, vagy a 

szerződéskötés meghiúsulása esetén a pályázat során következő helyezettjével szerző-

dést kössön.  

 

(4) A pályázatok benyújtására a pályázati kiírás közzétételének 1. napjától, illetve zártkörű 

pályázat esetén a meghívás kézhezvételétől számítva legalább 15 napot kell biztosítani.  

 

(5) A pályázati kiírás az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonható. A pá-

lyázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.  

 

13. § (1) A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell benyújtani.  

 

(2) A pályázatok bontását az Ügyrendi Bizottság végzi.  

 

(3) A pályázatok felbontásánál az Ügyrendi Bizottság tagjain kívül a polgármester, a jegyző és 

az általa megbízott köztisztviselő lehetnek jelen.  

 

(4) A pályázatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), va-

lamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján érté-

kelésre kerülnek.  

 

(5) A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a követ-

kezőket tartalmazza: 

a) felbontás helye, ideje, jelenlévők neve, képviselet jellege, 

b) beérkezett pályázatok darabszáma, 

c) a (3) bekezdésben foglaltak és 

d) a jelenlévők észrevételei, kifogásai. 

 

14. § (1) A pályázatok értékelését az Ügyrendi Bizottság végzi.  
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(2) Az értékelésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) ajánlattevők adatait, 

b) értékelésre kerülő, számszerűsített adatokat, 

c) az értékesítés, hasznosítás feltételeinek való megfelelés elbírálását, 

d) a bizottság észrevételeit, értékelését, 

e) a pályázatok rangsorolását, 

f) az értékeléssel összefüggő döntési javaslatot. 

 

15. § (1) A pályázat nyertesének kiválasztására a képviselő-testület jogosult.  

 

(2) A pályázatot elnyert ajánlattevővel az eredmény kihirdetéstől számított 30 napon belül 

szerződést kell kötni.  

 

(3) Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, a szerződést a 

második legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés kézhezvételétől számí-

tott 30 napon belül.  

 

6. Vagyongazdálkodási terv 

 

16. § (1) Az önkormányzat öt évre szóló középtávú és tíz évre szóló hosszú távú vagyongaz-

dálkodási tervet készít. 

 

(2) A vagyongazdálkodási tervet a polgármester készíti el és a képviselő-testület határozattal 

fogadja el.  

 

7. Záró rendelkezések 

 

17. § Ez a rendelet 2013. március 25. napján lép hatályba. 

 

18. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

13/2004. (VII.9.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

       Veszprémfajsz, 2013. március 20. 

 

 

 

 

                  Fertig József s.k.                                                            Horváth Renáta Sára s.k. 

                  polgármester                                                             jegyző 
 

 

Kihirdetve:  2013. március 21. 

 

 

  Horváth Renáta Sára  

  jegyző  
 


