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az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. ( továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áhtv.) 108. §-ának végrehajtására az alábbi
rendeletet alkotja.
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §.
(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata ( a
továbbiakban: önkormányzat ) tulajdonába tartozó ingó, ingatlan dolgokra, értékpapírokra,
pénzeszközökre, követelésekre, vagyoni értékő jogokra, immateriális javakra és gazdasági
társaságokban meglévı részesedésekre, együttesen az önkormányzati vagyonra.
(2) Az önkormányzati vagyon egyes vagyontárgyai feletti tulajdonosi jogok gyakorlását külön
rendelet szabályozhatja. Ezen vagyontárgyak esetében e rendelet szabályait csak akkor kell
alkalmazni, ha a külön helyi rendelet szabályai másképp nem rendelkeznek.
(3) Külön rendelet szabályozza
a.) az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, illetve ezek
elidegenítésének feltételeit.
b.) a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
c.) a pénzeszközök felhasználásának feltételeit (költségvetési rendelet)
2.§.
E rendelet személyi hatálya kiterjed:
a.) a Képviselı-testületre
b.) a Képvisel ı-testület szerveire: a polgármesterre, a testület bizottságaira és a polgármesteri
hivatalra (utóbbi a továbbiakban: hivatal)
c.) az önkormányzat intézményeire
II. fejezet
Az önkormányzat vagyona
3.§.
Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll.

4. §.
A törzsvagyon
(1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelez ı önkormányzati feladatok ellátására szolgáló
vagyon.
(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontól
elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot évente, az éves zárszámadáshoz csatolt
vagyonkimutatásban kell bemutatni.
(3) az Ötv. 79. §. (2) bekezdése értelmében forgalomképesség szempontjából a törzsvagyon
körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes, az
alábbiak szerint:
a. forgalomképtelenek:
- helyi közutak és ezek mő tárgyai
- parkok, terek és
- minden más ingatlan amelyet törvény vagy az önkormányzat forgalomképtelenné nyilvánít
b.) korlátozottan forgalomképesek:
- közmő vek
- az intézmények
- középületek, továbbá
- az önkormányzat által meghatározott ingatlanok.
(4) az „Egyes állami tulajdonba lev ı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról”
szóló 1991. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Vtv.) a vagyontárgyak Ötv. Általi- törvényi
szintő – besorolását az alábbiakkal egészítette ki:
a.) forgalomképtelenek
- vizek és vízi-közmő nek nem minısül ı közcélú vízi létesítmények
- levéltári anyag
b.) korlátozottan forgalomképesek
- mő emlék épületek, építmények (a mő emlék, a mő emlék jellegő és településképi jelent ıségő
épület, építmény)
- védett természeti területek (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és
természeti emlék)
(5) A forgalomképtelen, valamint a korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyontárgyak
tételes felsorolását a vagyonkataszter tartalmazza.
(6) Az önkormányzat törzsvagyona hitel felvételéhez és kötvény kibocsátásához fedezetül
nem használható fel és semmilyen más módon nem terhelhet ı meg.
5. §.
Egyéb vagyon I.
Ingatlanok
(1) Az önkormányzat egyéb vagyona az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására
szolgáló vagyon, valamint többletbevétel elérését szolgáló vállalkozói vagyon.
Ide sorolható mindazon vagyon, amely nem tartozik e rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése
alapján min ısített vagyontárgyak közé.
Az egyéb vagyon közül korlátozottan forgalomképesek az alább felsoroltak:
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- az önkormányzat önként vállalt közfeladatai megvalósításához szükséges vagyon addig,
amíg azokat az önkormányzat saját feladatkörében, a felügyelete alá tartozó intézményei útján
látja el,
- azok az ingatlanok, amelyeket törvény, illetve e rendelet annak minısít.
(2) az önkormányzat egyéb (vállalkozói) vagyona forgalomképes.
Forgalomképes ingatlanok:
1. lakóházak, lakóingatlanok és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek
2. belterületi és külterületi földingatlanok (építési telke, mez ıgazdasági mő velési
földterületek, nem lakás célú építésre alkalmas földek, egyéb hasznosításra alkalmas
földterület.
6. §.
Egyéb vagyon II.
Ingók
Az önkormányzat képviselı-testülete a vagyon értékő jogokat, valamint az ingóságokat
forgalomképes vagyonná nyilvánítja.
Forgalomképes ingók és vagyoni értékő jogok
- részvények, részesedések
- gépek, berendezések, felszerelések, jármő vek
- készletek, követelések, értékpapírok
- pénzeszközök
- vagyon értékő jogok
7. §.
ı
A vagyontárgyak min sítése
(1) Forgalomképes minden olyan önkormányzati vagyon, amely nem tartozik e rendelet 4. §
(4) és (5) , valamint az 5. § (1) bekezdése hatálya alá.
(2) az Ötv. 79. §-a értelmében – az önkormányzat képvisel ı-testülete dönt
- vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánítása
- vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképessé
nyilvánítása
- törzsvagyoni körbe tartozó (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes)
vagyontárgy egyéb vagyoni körbe átsorolása tárgyában azon vagyontárgyak vonatkozásában,
amelyeket az Ötv., illetve a Vtv. (e rendelet 2. § (4) bekezdése, illetve (5) bekezdése szerint),
vagy más törvény nem sorolt be valamely kategóriába.
(3) Amennyiben az önkormányzat tulajdonába e rendelet alapján egyértelmő en be nem
sorolható vagyontárgy kerül, azt a tulajdonba vétellel egyidejő leg a képviselı-testületnek
minısítenie kell, és e rendelet mellékleteit ennek megfelelıen kell módosítani. A
mellékleteket a változásnak megfelelıen állandóan karban kell tartani, melynek felelıse a
jegyz ı (a továbbiakban: jegyz ı)
(4) Törzsvagyonná az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelez ı
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.
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(5) Az inatlan forgalomképessége megsző nik, amennyiben – külön jogszabály rendelkezése
alapján – telekrendezési eljárásban közterületi bejegyzésre kerül sor, illetve a telekrendezési
határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.

III. fejezet
Az önkormányzat vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
1. cím
Közös szabályok
8.§.
(1) Az önkormányzat tulajdonában lév ı vagyontárgyakat a költségvetési év zárónapjával
készült vagyonleltárban kel kimutatni értékben és mennyiségben.
(2) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóval egyidejő leg kell elkészíteni, és
lehet ıvé kell tenni, hogy abba, a beszámolóban megjelölt hivatali helyiségben, bármely
nagykorú helyi lakos betekinthessen.
9. §.
(1) Az önkormányzati vagyon tárgyának értékesítése esetén a vagyontárgy induló árát:
a.) ingatlan vagyon és vagyoni értékő jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi
értékbecslés, vagy- hasonló paraméterekkel rendelkez ı ingatlan esetén – 3 hónapon belül elért
tényleges értékesítési ár alapján;
b.) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartási értéken, de ha nyilvánvaló,
hogy ez az érték – különösen az ingóság állagára tekintettel – aránytalanul alacsony, akkor az
értékbecslés alapján meghatározott értéken;
c.) tagsági jogot megtestesít ı értékpapír esetén:
- a Budapesti Értéktızsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapír keresked ık által a sajtóban
közzétett vételi közép árfolyamon,
- másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedık által a
sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon,
- társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján, kell
meghatározni.
(2) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként, gazdasági társaság egyesülés,
illetve közhasznú társaság részére történ ı szolgáltatásakor, a könyvvizsgáló által
meghatározott értéken vehet ı figyelembe.
(3) Önkormányzati vagyontárgy értékesítése esetén az adásvételi szerz ıdést ellenjegyz ı
ügyvéd kiválasztása az önkormányzat joga.
10. §.
Az önkormányzat részére ingyenesen felajánlott bármely vagyontárgy elfogadásáról az e
rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott szervek jogosultak dönteni, az ott
meghatározott értékhatárok alapján.
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2. cím
A tulajdonosi jogok gyakorlói
11. §.
(1) Az önkormányzatot az önkormányzati vagyon tekintetében megilletik mindazok a jogok
és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost illetik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonost megillet ı jogokat a Képviselı-testület gyakorolj, ezt a jogát a
polgármesterre, bizottságira, intézményeire, hivatalára és gazdasági társaságaira átruházhatja.
(3) Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlói:
a.) Képvisel ı-testület,
b.) Képvisel ı-testület bizottságai,
c.) polgármester.
(4) Az önkormányzati vagyon hasznosítására jogosultak (továbbiakban: vagyonkezel ık):
a.) polgármester,
b.) a vagyonkezelı szervek:
- hivatal,
- önkormányzati intézmények,
- önkormányzat által alapított többségi részesedéső gazdasági társaságok.
12.§.
(1) A vagyonkezel ık a kezelésre átadott vagyonnal az e rendeletben és más jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint, a rendelkezési jog gyakorlója és a vagyonkezel ı között
meglév ı szerz ıdéseknek, illetve gazdasági társaságok az alapító okiratnak megfelel ıen
gazdálkodnak.
(2) A vagyonkezel ı (vagyonkezel ı szerv esetén annak vezetıje) a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján felel ısséggel tartozik az önkormányzati vagyon rendeltetésszerő
használatáért, üzemképességének fenntartásáért és megırzéséért.
(3) A vagyonkezel ı köteles a rendelkezési jog gyakorlója részére az önkormányzati
vagyonnal kapcsolatos döntéshez szükséges minden felvilágosítást megadni.
(4) A vagyonkezel ı (vagyonkezel ı szerv esetén annak vezet ıje) a vagyonkezeléssel
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében köteles számot adni a
Képvisel ı-testületnek.
(5) A hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok a használatukban lév ı önkormányzati
vagyont, a részükre nyújtott támogatást és saját bevételüket – a jogszabályi keretek között –
az alapfeladat, illetve a tevékenységi kör sérelme nélkül önállóan használhatják fel.
3. cím
Forgalomképtelen vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
13. §.
(1) A forgalomképtelen vagyontárgy nem idegeníthet ı vagy ajándékozható el, nem terhelhet ı
meg, nem köthetı le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.
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(2) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjog változással nem járó hasznosítása esetén az
érvényben lév ı önkormányzati rendeletek és más jogszabályok figyelembe vételével kell a
hivatalnak eljárnia, az e körben kötött szerz ıdések érvényességéhez a képvisel ı-testület
jóváhagyó határozata szükséges.
(3) A polgármester- a képviselı-testület döntése alapján – gondoskodik a forgalomképtelen
vagyon hasznosítására vonatkozó megállapodások, szerz ıdések megkötésérıl, valamint a
tulajdonosi státuszból eredı jognyilatkozatok kiadásáról (elsısorban a bérleti szerz ıdések,
használati jogra vonatkozó, illetve telekrendezési eljárás végrehajtását célzó megállapodások
megkötése tartozik ide).
4. cím
Korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
14. §.
(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárggyal való rendelkezésre, így különösen annak
elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba, alapítványba való bevitelévre a
képviselı-testület jogosult.
(2) A mő emlék épület elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelıi joga átruházásához,
használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez, illetve a kulturális javak
elidegenítéséhez a szakminiszter hozzájárulása; a védett természeti terület elidegenítéséhez,
kezel ıi vagy használati jogának átadásához a szakminiszter engedélye is szükséges.
15. §.
(1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítását a polgármester,
valamint az önkormányzati intézmények vezetıi végzik..
(2) Az önkormányzati intézmények vezet ıi a tulajdonjog változásával nem járó hasznosítást –
az alapító okiratban foglaltak szem elıtt tartásával – a vagyontárgy bérbeadásával végezhetik.
(3) A bérbeadásról a legfeljebb egy évre szóló szerz ıdést az intézmény nevében az intézmény
vezet ıje kötheti meg, amelyrıl az aláírást követ ı 15 napon belül a szerz ıdés megküldésével
értesíteni kell a polgármestert. A hasznosításból befolyt összeget az intézmény saját
bevételeként kell kezelni. Egy éven túli hasznosítási szerz ıdéshez a polgármester el ızetes
írásbeli egyetértése szükséges.
(4) A polgármester a vagyonhasznosítás körében szerz ıdést köthet. A határozatlan id ıre szóló
szerz ıdést úgy kell megkötni, hogy azt legfeljebb 3 havi felmondási id ıvel meg lehessen
szüntetni. Határozott id ı esetén a szerz ıdés legfeljebb 5 évre szólhat.
(5) 5 évnél hosszabb határozott idejő szerz ıdés megkötéséhez a képvisel ı-testület
hozzájárulása szükséges.
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5. cím
Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
15.§.
(1) a forgalomképes vagyon szerzésérıl, elidegenítésérıl, megterhelésérıl és gazdasági
társaságba történı bevitelérıl, illetve bármely más, tulajdonjog változásával járó
hasznosításáról a képvisel ı-testület dönt.
(2) Más helyi önkormányzattal (önkormányzatokkal) közös tulajdonban lév ı forgalomképes
vagyon esetében az e rendelet 9. § (1) és (3) bekezdése szerint hozott döntés érvényességéhez
az érintett társönkormányzat(ok) el ızetes beleegyezése szükséges.
16. §.
(1) A tulajdonjogot nem érint ı vagyonhasznosítás körében
a.) 200. 000, Ft-ot meg nem haladó éves bérleti díj (Áfa nélkül) hasznosítási ellenértékig a
polgármester,
b.) 500. 000, Ft-ot meg nem haladó éves bérleti díj (Áfa nélkül) hasznosítási ellenértékig a
Pénzügyi Bizottság,
c.) 500 000, Ft-ot meghaladó éves hasznosítási ellenérték esetén a képvisel ı-testület dönt a
szerz ıdéskötésrıl
(2) Az a.) és b.) pontokban meghatározott esetekben a szerz ıdés érvényességéhez a
képviselı-testület jóváhagyó határozata szükséges.
(3) Koncesszió köteles tevékenység folytatására koncessziós pályázatot a képviselı-testület
írhat ki.
17.§.
(1) A polgármester gondoskodik a vagyonhasznosítással kapcsolatos döntések végrehajtásáról
és ellen ırzi azt.
(2) A forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jogot a jelen és más önkormányzati
rendeletben, törvényben nem szabályozott esetekben a pénzügyi bizottság egyetértésével a
polgármester gyakorolja.
6. cím
A vállalkozói vagyon hasznosítása
18. §
(1) A vállalkozói vagyon körébe tartozó tulajdon hasznosításáról e rendelet 9. §-a, valamint a
15. § rendelkezik.
(2) A vállalkozói vagyon hasznosítása során az önkormányzat
- gazdasági társaságot alapíthat,
- alapítványt hozhat létre, vagy ehhez csatlakozhat,
- biztosítékul adhatja, vagy más módon megterhelheti,
- vagyonrészének használatát, vagy hasznai szedését másnak átengedheti,
- tulajdonjogát másra átruházhatja.
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(3) Az önkormányzat vállalkozása nem veszélyeztetheti kötelez ı feladatainak ellátását, ezért
csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felel ıssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
(4) Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság legfıbb szervében tulajdonosi
képviseleti joggal megbízott képviselı részére a képviselı-testület határozza meg a képviselet
tartalmát, a kötelezettségvállalás kereteit. Megbízatásának teljesítésérıl, valamint a gazdasági
társasággal összefüggı döntésekrıl a megbízott képvisel ı évente egy alkalommal köteles
tájékoztatni a képviselı-testületet is.
(5) A nem többségi tulajdonú gazdasági társaság esetében a képvisel ı-testület külön,
egyedileg dönt a tájékoztatás módjáról.
(6) Közalapítvány esetén a képvisel ı-testület által meghozott döntések alapján az alapítói
jogokat a polgármester gyakorolja.
(7) Ha az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, melynek tevékenysége az
önkormányzat kötelez ı feladati körébe tartozik, az önkormányzati tulajdoni hányad aránya 50
%-nál kevesebb nem lehet.
(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság nevében történ ı feltüntetéséhez
nem járulhat hozzá.
7. cím
Az önkormányzat vagyonról való lemondás
(az Áhtv. 108. § (2) bekezdése értelmében)
19. §.
(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát- jogszabályok eltérı
rendelkezése hiányában – ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni az alábbi esetekben
lehet:
a.) közérdekő kötelezettségvállalás, közalapítvány javára,
b.) köztestület, társadalmi szervezet részére,
- egyházak részére- elsısorban „A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérıl” szóló 1991. évi XXXII. tv. végrehajtása érdekében
c.) más önkormányzat részére, a feladat- és hatáskör átszállása kapcsán
(2) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vállalkozói vagyon tulajdonjoga csak ellenérték
fejében ruházható át, kivéve az alapítvány létrehozása és az ahhoz való csatlakozás esetét.
E vagyontárgyak kizárólag közszolgáltatás céljára adhatók ellenérté nélkül más szervezet
használatába.
(3) Vagyont ingyenesen átruházni kizárólag közcélra lehet.
(4) Az önkormányzat követeléséirıl lemondani – azok min ısítését követ ıen- az alábbi módon
és esetekben lehet:
Behajthatatlan követelés
- amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést csak részben fedezi,

8

- amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet
- mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegő követelések tekintetében
(2004. évben 80. 000 Ft) , amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a
végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható
összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget9, illetve
amelynél az adós nem lelhet ı fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása
„igazoltan” nem jár eredménnyel
- amelyet bíróság el ıtt érvényesíteni nem lelet,
- amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.
A behajthatatlan követelés leírása nem minısül az Áhtv. 108. § (2) bekezdés szerinti
elengedésnek.
Mindazon követelés elengedésérıl, mely nem felel meg a behajthatatlan követelés
kategóriájának a képvisel ı-testület dönt, amennyiben annak összege meghaladja a mindenkori
költségvetési törvény által meghatározott kis összegő követelés értékhatárát.
8. cím
A pályáztatásra vonatkozó szabályok
20. §.
A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon értékesítése és hasznosítsa az e
rendeletben meghatározott módon, kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb
ajánlatot tev ı részére történhet.
(1) A pályázati hirdetményt a hasznosítónak
- a hivatal hirdet ıtábláján 15 napra (a kifüggesztés keltezésének feltüntetésével) ki kell
függeszteni, és
- egy írott sajtóban és egy elektronikus sajtóban (az önkormányzat honlapján) legalább egy
alkalommal közzé kell tenni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
- az ingatlan címét és helyrajzi számát;
- területét;
- tulajdonos nevét és címét;
- felhasználási célt, illetve tevékenységi kört;
- utalás az inflációkövetı díj meghatározására;
- a bánatpénz mértékét és szabályait;
- a hasznosítás formáját (bérlet, tulajdonjog, stb.)
- értékét, illetve árát;
- a használó által a rendeltetésszerő használat érdekében elvégzendı olyan munkák értékét,
amelyek a használót terhelik;
- a hasznosítás id ıtartamát;
- a jogviszony megsző nésekor a helyreállítási kötelezettség mértékét (eredeti állapot
helyreállítása)
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- azt a körülményt, hogy a pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely belföldi, vagy
külföldi természetes és jogi személy, akinek a tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja
van;
- azt, hogy hiánypótlásra nincs lehet ıség;
- azt, hogy a kiíró jogosult indokolás nélkül bármikor új pályázatot kiírni;
- esetleges szakhatósági kikötéseket;
- a pályázati ajánlat benyújtásának módjára vonatkozó szabályokat;
- a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és idejét;
- a kihirdetés határidejét.
(3) Az önkormányzati ingatlan vagyon értékesítésére, illetve bérbeadására vonatkozó
pályázati felhívás mintáját az e rendelet 1.) illetve 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) A pályázatokat az a szerv bírálja el, amely a vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
meghozatalára jogosult. A döntést a pályázati határid ı elteltét követ ı 30 napon belül, illetve
az elsı bizottsági vagy testületi ülésen meg kell hozni.
(5) A bírálati eredményr ıl az ajánlattev ıket az elbírálást követı 15 napon belül kell írásban
értesíteni.
IV. Záró rendelkezések
21. §.
(1) A képvisel ı-testület dönt a vagyongazdálkodás stratégiai kérdéseirıl.
(2) Jelen rendelet 20. § (2) bekezdés alkalmazása során a pályáztatási kötelezettség
megállapításához figyelembe veend ı összeg:
a.) értékesítés esetén az e rendelet 9. §. (1) bekezdés szerinti induló ár;
b.) hasznosítás esetén
- vagyontárgy határozott idejő hasznosítása esetén a szerz ıdés fennállása alatt fizetendı
ellenérték kumulált összege.
- határozatlan idejő hasznosítás esetén az els ı tízévi ellenérték.
22. §.
Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell.
A hatályba lépéssel egyidejő leg hatályát veszíti az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1994.(VII.1.) Ökt.
rendelet és annak módosításai a 10/1997.(II.26.) Ökt. rendelet, és a 13/1999.(VIII.1.) sz. Ökt.
rendelet.
Hegyeshalom, 2004. november 26.

Vincze Zoltán
polgármester

Dr. Gáli Péter
jegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetése 2004. december 2-án megtörtént.
Hegyeshalom, 2004. december 2.
Dr. Gáli Péter
jegyzı
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