Dunabogdány Község Önkormányzatának
7/1995. (VII.3.) számú rendelete

Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
(Egységes szerkezetben a 19/2008. (XII.2.), a 14/2011. (IX.8.), valamint az 5/2012. (II.23.) módosító rendelettel)

Dunabogdány Község Képviselı-testülete – a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 79. § a)–b), a 80. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására – Dunabogdány Község Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik.
Általános rendelkezések
1. §1
(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed Dunabogdány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, az Önkormányzat által alapított, illetve tulajdonosi irányításával mőködı
költségvetési szervekre.
(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülı ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékő jogokra, immateriális javakra, értékpapírokra, pénzeszközökre,
követelésekre, és gazdasági társaságokban meglévı részesedésekre, együttesen az önkormányzati vagyonra.
1/A. §2
Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon
közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, minden
más vagyonelem az üzleti vagyon része.
I.
A törzsvagyon
2. §3
Az Önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amely körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen
vagy korlátozottan forgalomképes.
(1) Forgalomképtelenek a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
a) helyi közutak és mőtárgyaik
b) terek és parkok
c) vizek és vízi közmőnek nem minısülı közcélú vízi létesítmények
d) levéltári anyag
e) helyi jelentıségő természetvédelmi területek.
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(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentısége miatt forgalomképtelen
a) Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (önkormányzati részesedés: 100 %)
b) Dunabogdányi Vízmő és Szolgáltató Nonprofit Kft. (önkormányzati részesedés: 100 %)
c) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy az önkormányzat rendeletében annak nyilvánít.
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerzıdés semmis.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott Önkormányzati vagyon egyéb módon történı hasznosítása a
Polgármesteri Hivatal ügyrend szerinti tevékenységéhez tartozik.
(5) A helyi közutak és mőtárgyaik hasznosítása esetén koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a
Képviselı-testület dönt.
3. §
(1) Korlátozottan forgalomképesek
a) a mőemlékileg védett, a mőemlék jellegő és községképi jelentıségő ingatlanok,
b) a védett természeti terület és természeti emlék,
c) a muzeális győjtemény és muzeális emlék,
d) a közmővek,
e) mindaz a vagyon, melyet a Képviselı-testület annak nyilvánít. Korlátozottan forgalomképes az
Önkormányzati közszolgáltatások alapvetı funkcióját, illetve a helyi közhatalmi feladatát szolgáló
1. mővelıdési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények használatában lévı önkormányzati vagyon,
2. közmővállalatok, a közüzemi - közlekedési, temetkezési, kéményseprési, köztisztasági
vállalatok használatában lévı önkormányzati vagyon,
3. a Képviselı-testület és szervei, valamint Hivatala elhelyezésére szolgáló középület.
II.
A tulajdonosi jogok gyakorlása
4. §
(1) Dunabogdány Község Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonost megilletı jogokat a Képviselı-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire, intézményeire, közüzemére, hivatalára átruházhatja.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása
5. §
(1) A Képviselı-testület rendelkezik a 3 §-ban felsorolt önkormányzati vagyon szerzésérıl, elidegenítésérıl, megterhelésérıl és gazdasági társaságba való bevitelérıl.
(2) A 3 § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez használati jog bérleti jogának gazdasági társaságba való beviteléhez az a) és a b) pont esetében
a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, a c) pont esetében a mővelıdési és közoktatási
miniszter hozzájárulása szükséges.
6. §
(1) A közmővek koncessziós pályázatát a Képviselı-testület írja ki és bírálja el.
(2) A képviselı-testület a 3 § (1) bekezdés e) pontjában körülirt önkormányzati vagyon – tulajdonjog
változásával nem járó – egyéb módon történı hasznosítását – az alapító okirat szerinti tevékenység
keretében – intézményére, közüzemére, hivatalára átruházhatja.
(3) Az intézmény, közüzem, hivatal – az alapító okirat szerinti tevékenysége keretében – a használatában lévı ingatlan bérbeadására egy évre szerzıdést köthet, melyrıl az aláírást követı 15 napon belül a szerzıdéssel együtt köteles az illetékes önkormányzati bizottságot tájékoztatni, az egy éven túli, de öt évet meg nem haladó szerzıdéskötéshez, vagy bármilyen tulajdonjogi korlátozáshoz az illetékes bizottság elızetes hozzájárulása szükséges.
(4) Az intézmény, közüzem, hivatal a használatában lévı önkormányzati vagyont – az alapító okirat
szerint tevékenysége keretén túl, tulajdonjog változásával nem járó – egyéb módon hasznosíthatja,
melyhez az illetékes önkormányzati bizottság elızetes hozzájárulása szükséges.
7. §
(1) A hivatal és az intézmény a használatában lévı önkormányzati vagyont, a részére nyújtott támogatást és saját bevételét – az alapító okirat szerint tevékenység keretében – önállóan használja fel mőködtetése érdekében.
(2) A közüzem a használatában lévı önkormányzati vagyonnal – ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik – önállóan gazdálkodik.
(3) A közüzem használatában lévı vagyont a képviselı-testület csak a közüzem megszüntetése és átszervezése esetén – az átszervezéssel arányosan – vonhatja el a közüzemtıl.
Forgalomképes Önkormányzati vagyon
(nem törzsvagyon)
Forgalomképes mindaz az önkormányzati vagyon amely nem tartozik a 2 § és a 3 § hatálya alá.

8. §
(1) A Képviselı-testület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó vagyon szerzésérıl, elidegenítésérıl, megterhelésérıl, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történı bevitelérıl, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról.
III.
Vegyes rendelkezések
9. §
(1) Az Önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell kimutatni.
(2) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
(3) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak valóságban is meglévı állományát tételesen és ellenırizhetı módon leltár tartalmazza.4
(4) A befektetett pénzügyi eszközöket, készleteket, értékpapírokat, pénzeszközöket és az aktív pénzügyi elszámolások állományát évente, az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket és a kezelésre,
üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszközöket kétévente, minden páros évben kell leltározni
a Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban meghatározott módon.5
(5) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelését szolgálja.6
10. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunabogdány, 1995. július 3.

Schuszter József
polgármester

A rendelet kihirdetésre került.
Dunabogdány, 1995. július 3.

Dr. Kálmán József
jegyzı
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