25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
(Egységes szerkezetben)
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése (továbbiakban: közgyőlés) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdése alapján, a 79. § /2/ bekezdése és a 80. § /1/
bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az
egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. tv. 138. §
/1/ bekezdés j/ pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §ban foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet célja és hatálya
1.§ /1/ A rendelet célja, hogy meghatározza Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: önkormányzat) vagyonnal való rendelkezésének szabályait.
/2/1 A rendelet hatálya kiterjed: az önkormányzat tulajdonában lévı illetve tulajdonába kerülı
nemzeti vagyonra (továbbiakban vagyon).
/3/2 Nem terjed ki a rendelet hatálya:
- települési nemzetiségi önkormányzatok vagyonjuttatására
- az önkormányzat költségvetési szerveinek – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is –
mőködési célú pénzeszköz átvételére irányuló döntéseire
- az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadására, elidegenítésére
- az önkormányzat pénzvagyonára.
II. Az önkormányzat vagyona
2. § /1/3 Az önkormányzat vagyona: befektetett és forgóeszközök (a tulajdonában lévı
ingatlanok és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok, ingók, immateriális javak,
értékpapírok).
/2/ E rendelet alkalmazásában:
a/ ingatlanok: az ingatlan önálló helyrajzi számmal és más nyilvántartási adatokkal
rendelkezı földrészlet az azon lévı épületekkel, építményekkel, ezek részeivel, és
egyéb, a földrészlet tulajdonjogától függetlenül önálló ingatlanként nyilvántartott
épület, építmény, helyiség, társasházi külön tulajdon a hozzátartozó közös tulajdonnal
együtt
b/ ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok: földhasználati jog, haszonélvezet
és használat joga, bérleti jog, haszonbérleti jog, szolgalmi jog, valamint az ingatlanhoz
kapcsolódó egyéb jogok
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c/ ingó vagyon: a mőszaki berendezések, gépek, jármővek, egyéb berendezések,
felszerelések, tenyészállatok, készletek
d/ immateriális javak: alapítás-átszervezés aktivált értéke, vagyoni értékő jogok,
üzleti-, vagy cégérték, szellemi termékek
e/ értékpapírok: egyéb részesedés, saját részvények-üzletrészek, és ami a számviteli
törvény és az önkormányzat számviteli politikája alapján értékpapírnak számít
f/4
f/ követelések: a külön jogszabályokban meghatározott, elıírt, de még ki nem
egyenlített összegek (ideértve a helyi adókból és az illetékek meg nem fizetésébıl
származó hátralékot is) az államháztartás szervezete által teljesített, és az igénybevevı
által szerzıdésekbıl jogszerően eredı elfogadott, elismert termékek értékesítésébıl, és
szolgáltatások nyújtásából származó – általános forgalmi adót is tartalmazó –
pénzértékben kifejezett fizetési igények, a hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, a
tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékesítésébıl származó követelések,
valamint a rövid lejáratú kölcsönök, visszterhesen átadott pénzeszközök
g/ bruttó érték: a beszerzés, a létesítés, a felújítás, a térítésmentes átvétel, a saját
kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke.
3. § /1/5 Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
/2/6 Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, melyet a többi vagyontárgytól
elkülönítetten kell nyilvántartani. A törzsvagyon a közvetlenül kötelezı önkormányzati
feladat ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.
4.§ /1/7 A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon lehet forgalomképtelen, vagy korlátozottan
forgalomképes.
/2/8 Forgalomképtelen törzsvagyon:
A. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı nemzeti vagyon:
a) a helyi közutak és mőtárgyaik,
b) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) az önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülıtér, a
hozzá tartozó légiforgalmi távközlı, rádiónavigációs és fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján
részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi
közmőveket.
B. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyon:
a) levéltári anyagok, tervtári terv- és iratanyagok,
b) többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet,
valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló
társasági részesedések, úgy mint:
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- Szegedi Közlekedési Kft. üzletrésze, különös tekintettel a menetrend szerinti
helyi személyszállítás és a parkolási közszolgáltatás feladataira
- Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Szegedi Hıszolgáltató Kft. önkormányzati üzletrésze
- Szegedi Víziközmő Mőködtetı és Fejlesztı Zrt. önkormányzati üzletrésze
- Szegedi Vízmő Zrt. üzletrésze
- Ingatlankezelı és Vagyongazdálkodó Zrt.
- Szegedi Testamentum Kft.
c) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy közgyőlési rendelet annak nyilvánít.
/3/9 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
a/ mőemléki védettségő ingatlanok,
b/ a muzeális értékek és győjtemények,
c/ a közmővek, közmővek védıterületei – vízmővek és hozzájuk tartozó védıterületek,
szennyvíztisztító telepek és a hozzájuk tartozó védıterületek -,
d/ a védett természeti területek és emlékek,
e/ a köztemetık,
f/ a Felsı-Tiszapart 35. Sporttelep (hrsz.: 10005) és a Temesvári körúti Sporttelep
(hrsz.: 1661 és 1662) kivételével a sportpályák és sportcélú építmények,
g/ helyi közforgalmú pályák és vasúti tartozékai,
h/ a Szeged Belterület 2 és a Szeged Belterület 23 helyrajzi számú ingatlanok
kivételével a strandok és egyéb üdülési célú építmények (ideértve az állat-, és
növénykerteket),
i/ a hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények (hulladéklerakók, -válogatók),
j/ az önkormányzati intézményekre rábízott ingó- és ingatlan vagyon,
k/ az önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a közfeladatot ellátó szervezet
részére kezelésbe, üzemeltetésbe, bérbe illetve használatba, hasznosítás céljára
használatba átadott önkormányzati ingó- és ingatlan vagyon, kivéve az 1. sz.
mellékletében meghatározott vagyontárgyakat,
l/ önkormányzati tulajdonú középületek,
m/ önkormányzati alapítású közalapítványok használatába adott vagyon,
n/ az erdık,
o/ mindazon vagyon, amelyet törvény, vagy közgyőlési rendelet annak nyilvánít.
5.§10 /1/11 Üzleti vagyon mindaz, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
/2/ Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolását tételesen az
ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza.
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III. Vagyonkataszter, vagyonkimutatás, vagyonértékelés
6.§12 /1/ Az önkormányzatok feladata a tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartási és
adatszolgáltatási rendjérıl szóló jogszabályok szerinti ingatlanvagyon-katasztert
felfektetni, folyamatosan vezetni és a kataszterben szereplı adatok, valamint a
számvitel egyezıségérıl gondoskodni.
/2/13 A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a nemzeti vagyont, annak értékét és változásait,
illetve a vagyon elsıdleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését.
/3/ A kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közmőre és egyéb
építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai meg kell hogy egyezzenek a földhivatal
ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a vagyon-, közmő
kezelıjének nyilvántartásával.
/4/ A számviteli nyilvántartással való egyezıség érdekében a kataszterben elıírás a bruttó
érték nyilvántartás, valamint a bruttó érték változás és az egyenleg vezetése is.
7.§ /1/ Az ingatlanok értékelését csak szakképzettséggel rendelkezı személyek végezhetik.
/2/14 Amennyiben az önkormányzat vagyonának hasznosítása érdekében az adott
forgalomképes ingatlanát értékeli, úgy a vagyonkataszterben szereplı becsült érték
módosítására kerül sor.
/3/ A kataszter naprakész vezetéséért, valamint a változás tulajdonos felé való bejelentéséért
a vagyonkezelı is felelıs.
/4/15 Az ingatlanvagyon-kataszter vezetésének módját az Önkormányzat ingatlanvagyon
kataszteri szabályzata szabályozza.

Vagyonkimutatás
8. §16 az Önkormányzat vagyonkimutatása zárszámadáskor a rendelet 6. sz. mellékletében
meghatározott tartalommal kerül a közgyőlés elé.
9. § Az önkormányzati vagyonkezelı szerv kezelésében lévı önkormányzati vagyon
nyilvántartása, leltározása és az önkormányzati fıkönyv felé való feladása a vagyonkezelı
szervezet kötelessége – a nyilvántartásról az egyezıség biztosítása érdekében köteles adatot
szolgáltatni.
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Vagyonértékelés
10. § /1/ A vagyon értékét – elidegenítés, egyéb módon történı hasznosítás, megterhelés,
valamint csere esetén az értékkülönbözetet – forgalmi értékbecslés alapján kell
meghatározni, mely 3 hónapnál régebbi nem lehet.
Ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés, annak értékbecslı
által felülvizsgált változata is elfogadható.
/2/ A tagsági jogot megtestesítı értékpapír elidegenítése esetén az értéket a tızsdére bevezetett
részvénynél a tözsdei árfolyamon, a tızsdén nem jegyzett részvényeknél, valamint
üzletrészeknél 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.
Az üzleti értékelés szempontjait a Pénzügyi Bizottság (PB) határozza meg.

IV. Vagyongazdálkodás, a vagyonnal való rendelkezés
és a tulajdonosi jogok gyakorlása
11.§ /1/ A vagyongazdálkodás célja és alapvetı feladata az önkormányzat kötelezı és önként
vállalt feladatai eredményes ellátásának elısegítése.
/2/17 A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását. A vagyonnal felelıs módon
rendeltetésszerően kell gazdálkodni.
/3/ Vagyontárgy, vagyonrész vállalkozásba történı bevitelére, illetve vállalkozásból való
kivonására csak gazdasági-mőszaki elemzés alapján kerülhet sor.
/4/ Nem önkormányzati feladatellátást célzó vállalkozásban, vagy más tevékenységben csak
olyan önkormányzati vagyontárgyakkal lehet részt venni, melyek hiánya az önkormányzati
feladatok ellátását nem veszélyezteti.
/5/18
/6/19
/7/20
/8/21
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12. § /1/22 A rendelet alkalmazásában a vagyonnal való rendelkezés és a tulajdonosi jogok
gyakorlása:
a/ az elidegenítés, adományozás,
b/ a vagyon megterhelése, ideértve a vagyon biztosítékul adását, zálog- és jelzálogjog,
illetve szolgalmi jog alapítását, használat jogának biztosítását, haszonkölcsönbe
adását, elidegenítési és terhelési tilalom vállalását, komfort levél nyújtása,
c/ a vagyon gazdasági és nonprofit gazdasági társaságokba apportként történı bevitele,
alapítványok, közalapítványok rendelkezésére bocsátása,
d/ az önkormányzat tulajdonán fennálló vagyonértékő jog gazdasági társaság
rendelkezésére bocsátásához való hozzájárulás,
e/ a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon használatba, hasznosítás céljából való
használatba adása, üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing szerzıdéssel való
hasznosítását, koncesszióba adását, támogatásra történı felajánlásait,
f/ az önkormányzatot megilletı, ingatlanra vonatkozó vagyoni jog alapítása és
gyakorlása,
g/ gazdasági és nonprofit gazdasági társaságokban üzletrész, részvény alapján az
önkormányzatot megilletı tulajdonosi jog gyakorlása,
h/ önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a vagyon üzemeltetésbe, használatba,
illetve hasznosítás céljából való használatba, vagyonkezelésbe adása és elvonása,
i/ vagyonszerzés,
j/ (tagi) kölcsön nyújtása,
k/ önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban az önkormányzatot megilletı jog
gyakorlása,
l/ közérdekő kötelezettségvállalás.
/2/ A vagyonnal való rendelkezésre vonatkozó szabályokat a vagyont érintı megállapodások
módosítása, kiegészítése és megszüntetése esetén is alkalmazni kell.
A tulajdonosi jogok gyakorlása
13. § /1/ Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a
kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
/2/23 A tulajdonosi jogokat a közgyőlés, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a
közgyőlés bizottságai gyakorolják. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, azok
gyakorlásáról a címzettek kötelesek a közgyőlésnek a zárszámadáshoz kötıdıen évente
legalább egyszer beszámolni.

22
23

Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 8. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 9. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl

7
14. §24 /1/25 A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintı hasznosítása a közgyőlés
hatásköre.
a) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon – az Nvt-ben, illetve
más törvényben foglalt kivétellel – nem idegeníthetı el, vagyonkezelıi jog,
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetı meg,
azon osztott tulajdon nem létesíthetı.
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyon elidegenítési és –
vagyonkezelıi jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével –
terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.
/2/ A forgalomképtelen vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintı hasznosítása, és megterhelése
tárgyában az /1/ bekezdésben foglaltaktól eltérı módon, a 17/A. §-a szerinti tulajdonosi
jogok gyakorlója dönt:
a) a döntés meghozatalakor hatályos SZÉSZ rendelkezéseivel összhangban álló
esetekben az ideiglenesen nem hasznosított forgalomképtelen ingatlanok
mezıgazdasági célú bérbeadásáról
b) forgalomképtelen vagyontárgy 12. § /1/ bekezdésének b) pontja szerinti szolgalmi
joggal való megterhelésérıl, valamint a Ptk. 108. §-a szerinti használati jog
biztosításáról.

15. § /1/ A korlátozottan forgalomképes vagyon a közgyőlés döntésével megterhelhetı.
/2/26 Korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon tulajdonjoga csak törvényben
meghatározott esetekben és módon lehet ingyenesen átruházni az Nvt. 13. § (4)-(7)
bekezdésben foglaltak figyelembevételéve.
/3/27 Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használatba adására kizárólag a közgyőlés és
akkor jogosult, ha a kedvezményezett a vagyon használatával a kötelezı vagy önként
vállalt önkormányzati feladatok teljesítését vállalja, és a vagyonrész e feladat ellátásához
szükséges. A kedvezményezett visel minden, a használattal kapcsolatban felmerülı
költséget – ideértve az esetlegesen felmerülı adófizetési kötelezettségeket.
/4/28 Önkormányzati vagyont térítés ellenében (csak tartós közérdekő cél megvalósítása
céljából) kizárólag határozott idıre lehet a Ptk. és az Nvt. szabályainak megfelelıen
használatba adni.
/5/29 Gazdasági társaságot alapítani, részükre önkormányzati vagyont juttatni kizárólag a
közgyőlés jogosult.
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Módosította a 31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 3. §-a, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 10. §-a, hatályos 2007.
március 1-tıl
25 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 9. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
26 Módosította az 1/2004. (II. 4.) Kgy.r. 1. §-a, a 31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 4. §-a, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r.
11. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 10. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
27 Módosította a 19/2007.(V.15.) Kgy. r. 1. §-a, a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 10. §-a (hatályos 2012. március
6-tól)
28 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 10. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
29 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 11. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl
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/6/30 Amennyiben önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatosan szükséges a tulajdonos
hozzájárulása és az nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással, úgy a hozzájárulás
megadásáról a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, és gyakorolja hatósági eljárásban a
tulajdonost megilletı jogokat.
/7/31 Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása a
Közgyőlés hatásköre az Nvt. Rendelkezéseinek figyelembevételével. A Közgyőlés
ingatlan vonatkozásában a besorolás megváltoztatásáról abban az esetben dönthet,
amennyiben azt törvény nem zárja ki, valamint a kérdéses vagyontárgy rendeltetése
megváltozik, és a rendeltetési mód megváltozása összhangban áll az akkor hatályos
SZÉSZ rendelkezéseivel.

V. A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlója
16. §32 /1/33 A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlóját a vagyonnal kapcsolatos rendelkezési
jog gyakorlása esetén a vagyontárgy piaci értéke határozza meg, kivéve az
önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyon üzemeltetésbe, bérbe illetve
használatba, hasznosítás céljára használatba, vagyonkezelésbe adását (a rendelet 12. §
(1) h/ pontja), ahol a tulajdonosi jog gyakorlója a közgyőlés, valamint a vagyon
megterhelését (a rendelet 12. § (1) b/ pontja) és a vagyonhasznosítás esetén (a rendelet
12. § (1) e/ pont) a bérbeadást, ahol a megterhelés ellenértéke, illetve a bérleti díj
összege az irányadó, abban az esetben, amennyiben a szerzıdés egyszeri díjat
– ellenértéket – tartalmaz. A piaci értéket, ellenértéket forgalmi értékbecslés alapján kell
meghatározni.
/2/ A vagyon megterhelésének, illetve bérbeadásának az ellenértéke olyan szerzıdés esetén,
amely nem tartalmaz egyszeri díjat (ellenértéket):
a) határozott idıre, négy évre vagy annál rövidebb idıre kötött szerzıdés esetében a
szerzıdés idıtartama alatti ellenszolgáltatás;
b) határozatlan idıre kötött szerzıdés vagy négy évnél hosszabb idıre kötött szerzıdés
esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
/3/ Amennyiben több vagyontárgyat érint egy jogügyletben a hasznosítás, megterhelés, vagy
azok több szempontból vonatkoznak ugyanarra a vagyontárgyra, - úgy az értéket,ellenértéket azok együttes értéke,- ellenértéke határozza meg.
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Módosította a 15/2011.(IV.20.) Önk. rendelet 1. §-a (hatályos 2011. április 21-tıl), a 7/2012.(III.05.)
Ö. r. 10. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
31 Kiegészítette a 31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 4. §-a, módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 10. §-a (hatályos
2012. március 6-tól)
32 Módosította a 31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 5. §-a, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 12. §-a, hatályos 2007.
március 1-tıl
33 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 11. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
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17/A.§34 /1/35 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyonnal való
rendelkezésrıl jelen rendelet 12. § /1/ bekezdés a/, b/, d/, e/, f/, i/ és l/ pontjaiban
meghatározottak esetén
a) 400 ezer Ft értékhatárig a Polgármester,
b) 400 ezer Ft felett 10 millió Ft értékhatárig a Vagyongazdálkodási Bizottság (VB)
c) 3610 millió felett - 50 millió Ft értékhatárig a Vagyongazdálkodási Bizottság (VB)
elızetes véleményének kikérését követıen a Pénzügyi Bizottság (PB)
d) 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyőlés dönt.
/2/37
/2/38 A Polgármester a 17/A § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörének gyakorlásáról
havonta utólag összefoglaló tájékoztatást ad a Vagyongazdálkodási Bizottság részére.
17/B. §39
17/C. §40
17/D. §41
18.§42 A gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentıségő vagyonnak nem minısülı tulajdoni részesedéseinek (üzletrész, részvény)
elidegenítésérıl, megterhelésérıl
/1/43 Kft-k és nonprofit gazdasági társaságok esetében 0-50 millió Ft között, valamint Rt-k
esetében 0-100 millió Ft között a Pénzügyi Bizottság (PB) elızetes véleményének
kikérését követıen a Vagyongazdálkodási Bizottság (VB) dönt.
/2/44 Kft-k és nonprofit gazdasági társaságok esetében 50 millió Ft felett a VB és PB elızetes
véleményének kikérését követıen a közgyőlés, Rt-k esetében 100 millió Ft felett a VB
és PB elızetes véleményének kikérését követıen a közgyőlés dönt.
34

Módosította a 28/2004.(V.20.) Kgy.r. 3.§ (1) bek., hatályos 2004. jún. 1-tıl, valamint a
31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 6. §-a, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 13. §-a, a 17/2008.(IV.17.) Kgy. r. 2. §-a, a
27/2011.(X.04.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2011. október 5-tıl)
35 Módosította a 15/2011.(IV.20.) Önk. rendelet 2. §-a (hatályos 2011. április 21-tıl), a 7/2012.(III.05.)
Ö. r. 12. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
36 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 12. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
37 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 12. §-a alapján 2012. március 6-tól
38 Kiegészítette a 27/2011.(X.04.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2011. október 5-tıl), a bekezdés átszámozását
elrendelte a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 12. §-a 2012. március 6-tól
39 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
40 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
41 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
42 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 3. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl, a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 1.
§-a (hatályos 2011. március 03-tól), a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 13. §-a (2012. március 6-tól)
43 Módosította a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2011. március 03-tól), a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 13.
§-a (hatályos 2012. március 6-tól)
44 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 3. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl, valamint a
34/2010.(XII.14.) Ö. r. 1. § (2) bek. hatályos 2010. dec. 15-tıl, a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 1. §-a (hatályos
2011. március 03-tól)
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19/A.§45
19/B. §46

VI.47 Önkormányzati kizárólagos és résztulajdonban levı gazdasági és nonprofit
gazdasági társaságokkal kapcsolatos rendelkezések, társasházi önkormányzati
tulajdonra vonatkozó szabályok
20.§ /1/48 Az önkormányzat csak olyan Nvt. Alapján átlátható vállalkozásban vehet részt,
amelyben felelıssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét és kötelezı
feladatainak ellátását nem veszélyezteti.
/2/49 A közgyőlés a gazdasági, illetve nonprofit gazdasági társaságokba választja, vagy jelöli
az önkormányzat, mint tulajdonos képviselıit az igazgatósági és felügyelı bizottsági
tagságra.
/3/50 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében a 23-24. §-ban foglalt
kivételekkel a polgármester jár el, aki e jogát a polgári jog szabályainak megfelelıen
bízhatja másra.
21. § /1/51 A kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság alapító okiratában szerepeltetni
kell, hogy az igazgatóság elnöke és az ügyvezetı feladata a társaság szervezeti és
mőködési szabályzatának és beszerzési szabályzatának elkészítése, és azok jóváhagyás
céljából a Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjesztése.
/2/52 Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı társaságok esetén azokban az ügyekben,
melyeket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve az alapító okirat
a társaság legfıbb szerve kizárólagos hatáskörébe utal, a közgyőlés dönt, azzal, hogy a
társaságok
befektetésérıl,
kizárólagos
önkormányzati
tulajdonban
lévı
szerzıdéskötésérıl, kötelezettségvállalásáról, illetve a társaság tulajdonában lévı
ingatlanok elidegenítésérıl, megterhelésérıl a (3) és (4) bekezdések rendelkeznek.

45

Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
47 A fejezet címét módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 4. §-a (hatályos 2008. március 1-tıl), a
7/2012.(III.05.) Ö. r. 14. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
48 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 15. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
49 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 5. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl
50 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 15. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
51 Módosította a 34/2010.(XII.14.) Ö. r. 1. § (2) bek. hatályos 2010. dec. 15-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r.
16. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
52 Módosította a 28/2004.(V.20.) Kgy. r. 4. §, hatályos 2004. június 1-tıl, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 14. §a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 16. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
46
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/3/53 A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok
befektetésérıl, szerzıdéskötésérıl, kötelezettség vállalásáról
1./ az ügyvezetı igazgató/vezérigazgató dönt
a./ 0-10 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tıke 1/3-a
nem haladja meg a 10 millió Ft-ot
b./ 0 Ft-tól a jegyzett tıke értékének 1/3-ig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett
tıke 1/3-a a 10 millió Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg az 50 millió Ft-ot
c./54 0 Ft-tól 50 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tıke
1/3-a az 50 millió Ft-ot meghaladja
2./55 a Pénzügyi Bizottság dönt a Vagyongazdálkodási Bizottság elızetes
véleményének kikérését követıen
a./ 10-50 millió Ft értékhatárig azoknál a társaságoknál, ahol a jegyzett tıke 1/3-a
nem haladja meg a 10 millió Ft-ot
b./ a jegyzett tıke értékének 1/3-ától 50 millió Ft értékhatárig azoknál a
társaságoknál, ahol a jegyzett tıke 1/3-a a 10 millió Ft-ot meghaladja, de nem
haladja meg az 50 millió Ft-ot
3./ a Közgyőlés dönt 50 millió Ft értékhatár felett
/4/56 A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok
tulajdonában lévı ingatlanok elidegenítése, megterhelése esetében a megterhelés összege,
illetve az elidegenítés esetén az ingatlan forgalmi értéke alapján:
1./57
1./ 50 millió Ft értékhatárig a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elızetes
véleményének kikérését követıen a Pénzügyi Bizottság
2./ 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyőlés
dönt.
22.§58 Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági és nonprofit gazdasági
társaságokban az önkormányzat tulajdonosi jogai - az üzletrészek, részvények
elidegenítése és megterhelése vonatkozásában - jelen rendelet 18. §-a alapján hozott
döntésnek megfelelıen gyakorolhatók.
23.§ /1/59 Nem kizárólagos, 25 % feletti önkormányzati tulajdonú, továbbá a 25 % alatti és
100 millió Ft névérték feletti részesedéső gazdasági, illetve nonprofit gazdasági
társaságok legfıbb szervében a tulajdonosi jogok a /2/ bekezdés szerint gyakorolhatók.
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Kiegészítette a 28/2004.(V.20.) Kgy. r. 5. §-a, hatályos 2004. június 1-tıl, módosította az
5/2008.(II.21.) Kgy. r. 6. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl
54 Kiegészítette a 31/2005.(VI.28.) Kgy. r. 7. §-a
55 Módosította a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2011. március 03-tıl)
56 Kiegészítette a 28/2004.(V.20.) Kgy. r. 5. §-a, hatályos 2004. június 1-tıl, módosította az
5/2008.(II.21.) Kgy. r. 6. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl
57 Hatályát veszti a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 3. §-a alapján (hatályos 2011. március 03-tól)
58 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 7. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl
59 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 8. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl
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/2/ a)60 a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt: minden olyan kérdésben, mely az
önkormányzat számára nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, illetve nem jelent
bevételrıl való lemondást
b)61 a Bizottság eseti döntése alapján annak kijelölt tagja jár el az érintett gazdasági
társaság közgyőlésén.
24.§62
a) Kisebbségi – 25 % alatti és 100 millió Ft névértéket meg nem
haladó – részesedéső önkormányzati gazdasági, illetve nonprofit gazdasági
társaságokban a tulajdonosi jogokat – kivéve jelen rendelet 22. §-ában
szabályozottakat - a Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja.
b) A Bizottság eseti döntése alapján annak kijelölt tagja jár el az érintett gazdasági
társaság közgyőlésén.
24/A.§63 Többségi önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági illetve nonprofit gazdasági
társaság köteles a tulajdonosi jog gyakorló elızetes hozzájárulását kérni az Nvt. 8. § (7)
bekezdésében szabályozott kérdésekben.

A társasházi önkormányzati tulajdonra vonatkozó szabályok
25.§64
a)

65A

társasházak legfıbb szervében az önkormányzatra esı közös tulajdoni rész
elidegenítésével, valamint a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos
tulajdonosi jogokat 400 ezer Ft összeghatárig a polgármester, azt meghaladóan a
Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja, kivéve az ingatlan üzemeltetésével
összefüggésben felmerülı pénzügyi kötelezettségvállalással járó ügyeket legfeljebb
10 millió Ft értékhatárig, amelyekben az önkormányzati tulajdonrész bérbeadással,
haszonbérbeadással megbízott szervezet saját hatáskörében jár el.
b) Szükség esetén a Bizottság eseti döntése alapján annak kijelölt tagja jár az érintett
társasház közgyőlésén.

26.§66

60

Módosította a 11/2011.(III.02.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2011. március 03-tól)
Módosította a 34/2010.(XII.14.) Ö. r. 1. § (2) bek. hatályos 2010. dec. 15-tıl, a 11/2011.(III.02.) Ö. r.
4. §-a (hatályos 2011. március 03-tól)
62 Módosította az 5/2008.(II.21.) Kgy. r. 9. §-a, hatályos 2008. március 1-tıl, a 15/2011.(IV.20.) Önk.
rendelet 3. §-a (hatályos 2011. április 21-tıl)
63 Kiegészítette a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 17. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
64 Módosította a 28/2004.(V.20.) Kgy. r. 6. §-a, hatályos 2004. június 1-tıl, a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 15.
§-a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 15/2011.(IV.20.) Önk. rendelet 4. §-a (hatályos 2011. április 21-tıl)
65 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 18. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
66 Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. 2012. március 6-tól
61
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VII. Vagyon önkormányzat javára történı megszerzésének szabályai
27.§ /1/ Az önkormányzat – vagyona gyarapítására az éves költségvetési elıirányzat terhére
a/ elıvásárlási jog gyakorlása esetén,
b/ tulajdonjog rendezés (közös tulajdon megszüntetése stb.) miatt,
c/67 közérdekbıl (így különösen városrendezés, városfejlesztés,
lakásgazdálkodás)
vásárolhat ingatlanokat, vagyoni értékő jogokat és egyéb vagyontárgyakat.
/2/ Az /1/ bekezdés a) és c) pontokban felsorolt célok megvalósítását szolgáló éves
költségvetési elıirányzatok felhasználásával ingatlanokat vásárolni csak jóváhagyott
rendezési terv figyelembevételével, a célok megvalósítását szolgáló éves ütemezésben, a
Városi Fıépítész szakvéleménye alapján lehet.
/3/68 Vagyongyarapításról a forgalmi érték alapján jelen rendelet 17/A. §-a szerinti tulajdonosi
jogok gyakorlója dönt, kivéve a Ltv. 85/F.§ (1) bekezdésében biztosított elıvásárlási jog
gyakorlása, illetve árverésen kívüli, árverési vétel hatályával történı ingatlanszerzést,
amely esetekben – értékhatárra tekintet nélkül – a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt.
Amennyiben ingatlan-vagyongyarapításhoz vele egy eljárásban csereingatlan is szükséges,
a vagyonszerzés értékét az ingatlanok értékkülönbözete határozza meg.
/4/69 A Vagyongazdálkodási Bizottság a (3) bekezdésben foglalt módon történı
ingatlanszerzésrıl akkor dönthet, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
a) az önkormányzat területén fekvı, a Vht. 147. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározott, beköltözhetı állapotban értékesítendı, összességében 1/1 tulajdoni
hányadú lakóingatlan, amelyet bírósági, közigazgatási végrehajtási árverés,
nyilvános pályázati értékesítési eljárás vagy mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson
kívül történı értékesítési eljárás alá vontak, és
b) a végrehajtási, illetve értékesítési eljárás alapjául szolgáló követelés adósa vagy
zálogkötelezettje (továbbiakban: adós) kéri, hogy amennyiben az ingatlan
tulajdonjogát az önkormányzat szerzi meg, abban határozatlan idejő bérleti joggal
rendelkezzen, és
c) az ingatlan az IKV Zrt. által végzett helyszíni szemle és állapotfelmérés alapján
rendeltetésszerő használatra alkalmas, és
d) a végrehajtás során érvényesíteni kívánt követelések teljes összegének legalább 70
%-a hitelintézet által felmondott olyan lakáshitel-szerzıdésbıl származik, amelyet
2008. augusztus 15-ig kötöttek, és
e) az adós kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy amennyiben az ingatlan
tulajdonjogát az önkormányzat szerzi meg, a tárgyi ingatlanra vonatkozóan
határozatlan idejő bérleti szerzıdést köt a lakásrendeletben szabályozott
feltételekkel az önkormányzattal, legkésıbb az ingatlannak a végrehajtó által az
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Módosította a 28/2004.(V.20.) Kgy. r. 7. §-a, hatályos 2004. június 1-tıl
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önkormányzat részére történı birtokba adásáig, ellenkezı esetben tudomásul veszi,
hogy az önkormányzat a megszerzett ingatlan kiürítését kezdeményezi, és
f) az adós életvitelszerően Szegeden lakik, és
g) az adós igazolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások
bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)
Kgy. rendelete szerinti keresı tevékenységet folytat, vagy rendszeres
pénzellátásban (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási
díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegő
öregség, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult
fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult
gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a Foglalkoztatás
elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. alapján
folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a
bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak
és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a rendelkezésre állási
támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj) részesül, vagy a munkaügyi
központtal együttmőködik.
/5/70 A fenti feltételeknek megfelelı esetek tekintetében az önkormányzat által elfogadható
vételár intervalluma az ingatlan becsértékének 70 %-ától 120 %-áig terjedhet, amely
vételár az ingatlant terhelı, érvényesíteni kívánt követelésállománytól nem térhet el
egymillió forintot elérı összegben sem pozitív, sem negatív irányban.
/6/71 Ingyenesen juttatott vagyon elfogadásáról (az intézményi átvett pénzeszközök és
alapítványi juttatások kivételével) értékhatárra való tekintet nélkül – amennyiben annak
a rendeltetésszerő használata mőködési többletköltséget az önkormányzat számára nem
jelent - az illetékes szakbizottság és a PB véleményének ismeretében – a polgármester
dönt.
Mőködési többletköltség esetén a szakbizottság és PB véleményének ismeretében a
közgyőlés dönt.
/7/72 Az önkormányzat, vagy költségvetési szerve részére ingyenesen felajánlott és elfogadott,
vagy ellenérték fejében megszerzett vagyon tulajdonjoga az önkormányzatot illeti meg.
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VIII. A vagyonkezelés szabályai
28.§73 Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében az Önkormányzat a
közfeladatot a Nvt. Alapján átlátható jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezetnek átadhatja, s a feladatátadáshoz szükséges, tulajdonában lévı
törzsvagyonára és üzleti vagyonára az átvevıt megilletı vagyonkezelıi jogot létesíthet.
29.§74 /1/ A vagyonkezelésbe átadott vagyon a közfeladat ellátását biztosítja, így a
vagyonkezelésbe adható vagyoni kör az átadni kívánt önkormányzati közfeladatokhoz
igazodik.
/2/75 Az Önkormányzat különösen az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódva tartja lehetségesnek
a vagyonkezelıi jog létesítését:
-

az épített és természeti környezet védelme
a köztemetı fenntartása
a helyi közutak és közterületek fenntartása, közterületen közúti jármővel való várakozás
(parkolás) biztosítása
a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl
az óvodákról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról gondoskodás
az egészségügyi ellátásról gondoskodás
a szociális ellátásról gondoskodás
gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról
a közösségi tér biztosítása
közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése
turizmusfejlesztési feladatok ellátása
a termál-, gyógyfürdık fenntartása

/3/76
A vagyonkezelés fogalma
30.§77 A vagyonkezelıt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelrıl szóló törvény szerinti
könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem
idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem
terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, és a vagyonkezelıi jogot harmadik személyre nem
ruházhatja át, nem terhelheti meg.

73 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r.
19. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
74 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl
75 Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 20. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
76 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 36. § (2) bek. alapján 2012. március 6-tól
77 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r.
21. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
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31.§78 /1/79 Vagyonkezelıi jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolva ellenérték
fejében, vagy ingyenesen lehet megszerezni és gyakorolni.
/2/80
/3/81
/2/ A vagyonkezelıi jog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelı a feladatellátással
összefüggı jogokat, kötelezettségeket átvegye.
/5/82
/3/ Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelıi jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzés is szükséges. A vagyonkezelıi jog jogosultja köteles gondoskodni az ıt
megilletı vagyonkezelıi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetésérıl.
/4/ A közgyőlés hatáskörébıl nem ruházható át a vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl,
megszüntetésérıl, tartalmának megállapításáról hozandó döntés.

A vagyonkezelési szerzıdés részletes szabályai
32. §83 A vagyonkezelési szerzıdés kötelezı tartalmi elemeit az Nvt. És az új Ötv.
vagyonkezelésre vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön
törvény és jelen rendelet határozza meg.
33.§84 A vagyonkezelési szerzıdésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az
ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmazni kell:
• a vagyonkezelı által kötelezıen ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható
egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelı a közfeladaton
kívüli egyéb tevékenséget csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne
veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását,
• a vagyonkezelı által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg közremőködık
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására,
használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
a
közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi
•
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyezı tételes jegyzéket értékével
együtt, azon belül a kötelezı önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon
megjelölését, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó
rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
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Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl
Módosítja a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 22. §-a (hatályos 2012. március 6-tól)
80 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 22. §-a alapján 2012. március 6-tól
81 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 22. §-a alapján 2012. március 6-tól
82 Hatályát veszti a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 22. §-a alapján 2012. március 6-tól
83 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl, a 7/2012.(III.05.) Ö. r. 23.
§-a (hatályos 2012. március 6-tól)
84 Módosította a 6/2007.(II.23.) Kgy. r. 16. §-a, hatályos 2007. március 1-tıl
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vagyonkezelıi jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, a
vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
az önkormányzat költségvetését megilletı – a vagyonkezelésbe adott vagyon
kezelésébıl származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal
történı elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,
a szerzıdés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetıen eredményes gazdálkodásra
vonatkozó elıírásokat,
a vagyonkezelési szerzıdés idıtartamát.

34.§86 A vagyonkezelı jogai, kötelezettségei:
/1/ A vagyonkezelı jogosult – az Önkormányzat hozzájárulása esetén – a kezelésbe átadott
vagyon használatát a feladatai ellátásához igénybe vett alvállalkozónak, közremőködınek
kizárólag a vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott célra átadni. Az Önkormányzat a
hozzájárulásáról a jelen rendelet 17/A. §-ában meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlója
dönt.
A használat tényleges átadásáról a vagyonkezelı köteles az Önkormányzat ingatlanvagyonkataszter vezetésével megbízott szervezeti egységet 15 napon belül értesíteni.
A vagyonkezelı köteles a birtokából kikerült vagyon használatának ellenırzésére.
A használó jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáért a vagyonkezelı sajátjaként felel.
/2/ A vagyonkezelı köteles évente egyszer a tárgyévet követı év február 15-éig a
vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi vltozásairól az Önkormányzat
ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelı
bizonylatokat, dokumentumokat átadni.
/3/ Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme
bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelı által vállalt közfeladat ellátására, illetve
a feladat ellátására való szükségessége megszőnik, a vagyonkezelı köteles a polgármester
8 napon belül értesíteni.
A vagyonkezelésbıl való kivonásról, a szerzıdés módosításáról a közgyőlés dönt.
/4/ A vagyonkezelı köteles az azonnali hatályú felmondás esetén a kezelt vagyon azonnali
birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az Önkormányzat részére a
közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját.
/5/ A kezelt vagyon pótlására, bıvítésére, felújítására való jogokat – kötelezettségeket a felek
megállapodása határozza meg.
/6/ A vagyonkezelı köteles az Önkormányzat által a vagyonkezelésbe átadott vagyonra az
Önkormányzat által meghatározott biztosítási kategóriákra biztosítási szerzıdést kötni és
az ellenértéket megfizetni.
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/7/ A vagyonkezelı köteles valamennyi közérdekő adatszolgáltatásra (statisztikai jelentés,
stb.), melyet vagy közvetlenül, vagy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz
meg.
/8/ A vagyonkezelıi szerzıdésnek tartalmaznia kell a számviteli adatszolgáltatás tartalmát,
formáját és határidejét.
35.§87 A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adására – vételére vonatkozó szabályok:
/1/ A birtokba adás elıtt:
• az önkormányzatnak rendeznie kell az ingatlanra fennálló közterheket és az általa
létesített jogviszonyból származó és esedékes kifizetéseket, vagy teljesítéseket,
• a folyamatban lévı befejezetlen beruházások kivételével el kell végeznie a megkezdett,
de még be nem fejezett, ıt terhelı feladatokat,
• vagyonleltárt kell készítenie.
/2/ A birtokba adási- és vételi eljárás során jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet az
Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egység részére
15 napon belül meg kell küldeni.
36.§88 A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan szükségessé váló engedélyeztetési eljárás
szabályai
• 89A vagyonkezelınek a tulajdonosi hozzájárulást kell beszereznie a vagyonkezelési
tevékenység körében felmerülı bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez.
A tulajdonosi hozzájárulást a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult megadni.
• Nem terjed ki a tulajdonosi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége az azonnali
veszélyelhárítást szolgáló, de egyébként hozzájáruláshoz kötött tevékenységre.
Az így elvégzett tevékenységet és annak indoklását a tulajdonosnak 15 napon belül
jelenteni kell.
• A vagyonkezelı tulajdonosi hozzájárulás nélkül adhat be kérelmet elvi hatósági
engedély, szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás iránt.

37.§90 A kezelt vagyon nyilvántartása:
/1/ A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeirıl olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és
nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett
változásokat.
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/2/ A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, mőködtetésébıl származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani
oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó
bevételeitıl, illetve költségeitıl és ráfordításaitól egyértelmően elhatárolható legyen.
Ha a vagyonkezelı a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel
együttesen végzi, akkor a használatból, mőködtetésbıl származó bevételeit, közvetlen
költségeit és ráfordításait köteles elkülöníteni.
A vagyonkezelıi jog megszőnése
38.§91 /1/92 A vagyonkezelıi jog megszőnését az új Ötv. 109. § (10)-(12) bekezdései
szabályozzák.
/2/ A vagyonkezelı a kezelésébıl kivont vagyon Önkormányzat részére való birtokba
adására köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti.
A birtokba adás – birtokba vétel szabályait a rendelet 35. §-a szabályozza.
/3/ A vagyonkezelıi jog megszőnése nem veszélyeztetheti a kötelezı önkormányzati feladat
folyamatos ellátását.
A vagyonkezelés ellenırzése
39.§93 /1/ A vagyonkezelıi jogot, a vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott jogok,
kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat a polgármester útján évente ellenırzi.
/2/ A vagyonkezelı a tulajdonosi ellenırzést köteles tőrni, az ellenırzés érdekében
kötelezhetı minden közérdekbıl nyilvános adat, valamint – a személyes adatok
védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem
sértı – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és
okirat bemutatására.
/3/ A közgyőlés azonnali intézkedését nem igénylı esetekben a polgármester köteles a
közgyőlést évente tájékoztatni az ellenırzés eredményérıl.

Az önkormányzati közfeladat ellátása bérlet, üzemeltetés, illetve használat, hasznosítás
céljából használatba adás útján94
40.§95 Amennyiben a vagyonkezelıi jog létesítését a jogszabályi rendelkezések nem teszik
lehetıvé, illetve az Önkormányzat a közfeladatát nem vagyonkezelı útján kívánja ellátni, úgy
a Közgyőlés a közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésével a feladatellátáshoz
szükséges önkormányzati vagyont bérbe üzemeltetésre, vagy használatba, hasznosítás céljára
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használatba adja át a kizárólagos-, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági
társaságának, nonprofit gazdasági társaságának, az Önkormányzat alapításával mőködı
többcélú társulásának, továbbá önkormányzati érdekbıl államháztartáson belüli költségvetési
szervnek, illetve az Önkormányzat által elismert közösségi célok megvalósítása esetén – a
közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás nélkül is – egyháznak, valamint más
szervezeteknek.
41.§96
/1/97 Az önkormányzat intézményei kezelıi ingyenes használói a közfeladataik ellátásához
szükséges Önkormányzat tulajdonában lévı ingó- és ingatlan vagyonnak – használati
jogukat az alapító okiratokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódva a rendelet
IX. fejezetében szabályozottak szerint gyakorolják.
/2/98 Az Önkormányzat tulajdonában lévı a vagyonkezelésbe nem adott forgalomképtelen,
korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonának a közfeladat ellátásához szükséges
körét a közfeladat átadásához kapcsolódva a közgyőlés üzemeltetés, használat, illetve
hasznosítás címén bízhatja a rendelet 40. §-ában meghatározott szervezetre.
a/ Az üzemeltetés mindazon tevékenységek összessége, melynek célja az ingatlannak,
ingóknak a rajta, vele, vagy benne végzendı feladat folyamatos ellátásához szükséges
állapot fenntartása. Az üzemeltetésre átadott vagyon rendeltetésszerő, folyamatos
használatra alkalmas állapotban tartása, értékének megırzése, természetes állapotának
megóvása érdekében szükséges a folyamatos karbantartási, korszerősítési, átalakítási,
pótlólagos beruházási, esetleges felújítási feladatok ellátása.
b/ A használatba adás során a használó a használatába adott ingó- és ingatlan vagyont a
rábízott feladat ellátása érdekében oly módon használja, hogy azt rendeltetésszerő
használatra alkalmas állapotban tartsa, értékét megırizze.

IX. Intézményekre vonatkozó szabályok
42.§99 Az önkormányzati intézmény a használatába, kezelésébe adott ingatlan egy részének
bérbeadására egy éven belüli idıtartamra bruttó 5 millió forint szerzıdéses összeghatárig
saját hatáskörben, bruttó 5 millió forint szerzıdéses összeghatár felett, vagy egy éven
túli idıtartamra
a) bruttó 10 millió forint szerzıdés összeghatárig a polgármester elızetes
jóváhagyásával,
b) 100bruttó 10-50 millió forint közötti szerzıdéses összeg esetében a VB és a PB
elızetes jóváhagyásával,
c) 50 millió forint szerzıdés összeghatár felett a közgyőlés elızetes jóváhagyásával
köthet jogügyletet.
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43.§ Az önkormányzati intézmény a használatába adott ingóság - alaptevékenysége sérelme
nélkül való - értékesítésérıl
a/ 2 millió Ft értékhatárig az intézmény vezetıje,
b/101 20 millió Ft értékhatárig a VB, valamint a PB véleményének ismeretében az
intézmény vezetıje
c/ 20 millió Ft értékhatár felett a PB javaslata ismeretében a közgyőlés dönt.
44.§ A költségvetési szerv vezetıje felelıs a költségvetési szerv használatába adott vagyon
rendeltetésszerő használatáért, hogy az alapító okiratban elıírt tevékenységeit a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen lássa el.
A költségvetési szerv vezetıje köteles jelezni a tulajdonos felé, amennyiben a
használatába adott vagyon feladatai ellátásához nem szükséges.
45.§102

X.103 Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása és egyéb hasznosítási
eljárásaira vonatkozó általános szabályok
46. §104 /1/105 Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlása a Ptk. 112. § /1/
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve - a 47. §-ban foglaltak kivételével - csak
versenyeztetési eljárás keretében, csak természetes személyek vagy Nvt. Alapján
átlátható szervezetek részére történhet.
/2/ A versenyeztetési eljárás formái:
a) nyilvános, vagy zártkörő pályázat,
b) árverés, vagy versengı ajánlatkérés,
c) zártkörő elhelyezés.
/3/ Versenyeztetési eljárás útján kell hasznosítani az önkormányzati vagyont, amennyiben a
vagyontárgy forgalmi értéke
a) ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot
b) ingó esetében az 5 millió Ft-ot
c)106 4. § (2) bekezdése B pontjának b) alpontjában felsoroltakon kívüli társasági
részesedés esetében a 25 millió Ft-ot meghaladja.
/4/ A tulajdonosi joggyakorló dönt az alkalmazandó versenyeztetési eljárás formájáról, azzal,
hogy az ingatlant pályázati eljárás keretében kell értékesíteni, amennyiben a forgalmi
értéke meghaladja az 50 millió forintot.
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47.§107 /1/ Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon értékesítésére akkor
kerülhet sor, ha:
a)108
b)109 a vagyontárgy értéke nem éri el jelen rendelet 46. § /3/ bekezdésében
meghatározott értéket, vagy
c)110 törvény ezt lehetıvé teszi.
/2/111 Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon értékesítésén kívüli
hasznosítására akkor kerülhet sor, ha:
a/ törvény ezt lehetıvé teszi, vagy
b/ a vagyontárgy értéke nem éri el jelen rendelet 46. § (3) bekezdésében meghatározott
értéket

Nyilvános, vagy zártkörő pályázat
48. § /1/112 A pályázat során követendı eljárás rendjét e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
/2/ A pályázatok fıszabályként nyilvánosak.
/3/ Nyilvános pályázat helyett csak akkor írható ki zártkörő pályázat, ha
a)113 a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon, illetve a vagyonnal
ellátandó közfeladat jellege, jelentısége, valamint annak leghatékonyabb
hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása elıre meghatározott
ajánlattevık, befektetık, illetıleg társasági partnerek részvételét teszi
szükségessé,
b) az önkormányzati érdekek, különösen a közszolgáltatás ellátása, vagy az üzleti
titok megóvása azt indokolttá teszik,
c) a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevık képesek.
/4/ A pályázat módjáról a kiírásról történı döntés alkalmával kell rendelkezni.
49. § /1/ A tulajdonosi joggyakorló a pályázat kiírásával egyidejőleg rendelkezik arról, hogy
maga vagy a tulajdonos más szerve jogosult a pályázatot elbírálni.
/2/ A pályázat eredményét az elbírálást követıen legkésıbb 8 munkanapon belül írásban kell
közölni valamennyi ajánlattevıvel.
/3/114 A pályázati eljárás eredményeként – a 50. §-ban foglalt kivétellel – csak azzal a
pályázóval köthetı szerzıdés, aki a pályázatot megnyerte.
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/4/ A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban
foglalt elbírálási szempontoknak megfelelıen a legkedvezıbb ajánlatot tette.
/5/ A megkötendı szerzıdésben szerepeltetni kell az önkormányzat érdekeit szolgáló
kikötéseket, az esetleges biztosítékokat és mellékkötelezettségeket, a nem, vagy nem
szerzıdésszerő teljesítés esetén alkalmazható szankciókat, továbbá lehetıvé kell tenni a
szerzıdés teljesítésének ellenırizhetıségét.
50.§ /1/ Ha a pályázat nyertesével a szerzıdés megkötése – a szerzıdéskötésre rendelkezésre
álló határidıben – meghiúsul, vagy a szerzıdés aláírása után a nyertes pályázó a
szerzıdést nem, vagy nem szerzıdésszerően teljesíti és ezért a kiíró a szerzıdéstıl eláll,
vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezıbb ajánlatot tevı
pályázóval szerzıdést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
/2/ A nyertes pályázó helyébe lépı pályázóval csak akkor köthetı szerzıdés, ha a pályázati
felhívás, illetve a részletes pályázati kiírás erre lehetıséget adott, és
a/ a pályázót a pályázat eredményének kihirdetésekor a kiíró a nyertest követı
legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısítette, továbbá
b/ a szerzıdésnek a kiíró által történı – az /1/ bekezdésben foglalt okok miatt való –
felmondásakor, vagy a szerzıdéstıl történı elállásakor a szerzıdéskötéstıl számított 6
hónap még nem telt el.

Az árverés, a versengı ajánlatkérés, a zártkörő elhelyezés
51.§ /1/ Az árverés a vagyon elidegenítésének nyilvános, a pályázó közvetlen részvételével és
jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során az ellenérték – a rendelet eltérı
rendelkezése hiányában – a licitlépcsık alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati
ár.
/2/ A kiíró az árverés lebonyolítására más szervet, vagy személyt is megbízhat.
/3/115 Az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályokat a rendelet 5. sz. melléklete
tartalmazza.
/4/ A versengı ajánlatkérésre az árverés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
azon csak a kiíró által meghívottak vehetnek részt és alkalmazására legalább három
versengı jelenléte szükséges.
/5/ Zártkörő elhelyezés a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezésére történı olyan értékesítés,
amikor a tulajdonos – a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – a
tulajdonában álló részesedéseket befektetési bank, vagy értékpapír forgalmazó társaság
közremőködésével (a bank által alkalmazott árképzési elvek alapján meghatározott,
kölcsönösen elfogadott értéken) ajánlja fel értékesítésre külsı befektetıknek oly módon,
hogy az elidegenítést lebonyolító bank, illetve társaság kötelezettséget vállal az ily módon
elidegenítésre nem kerülı részvények lejegyzés útján történı megvételére.
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/6/ Zártkörő elhelyezés esetén nem történik ajánlatkérés, ha az eljáró bank, vagy értékpapír
forgalmazó társaság az eladási szándékot tükrözı – eladási árat is magában foglaló –
ajánlatot a leendı befektetıknek közvetlenül küldi meg.
/7/ Az eredmény megállapítására, a szerzıdés megkötésére, a titoktartási kötelezettségre
vonatkozóan a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat megfelelıen kell alkalmazni.

Vegyes rendelkezések:
52.§ /1/ A PB figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának alakulását, és a bizottság
minden év június 30-ig értékeli az önkormányzat vagyongazdálkodását
(vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) és errıl a közgyőlésnek jelentést készít.
/2/ A vagyonnal kapcsolatos költségek összegét a költségvetésben vagyonkezelési költségek
címén kell megtervezni.

Záró rendelkezések
53.§ Ez a rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba, azzal egyidejőleg hatályát veszti Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályozásáról szóló, 23/2002.(VI.20.) és 11/2003. (IV.01.) Kgy. rendeletekkel
módosított 28/2001. (IX.06.) Kgy. rendelete.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
54.§116 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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1. sz. melléklet117

4.§ /3/ bekezdés k) pontjához

15406/1118
11643/4
1777
3867
3830
10904/2
10904/3
3853
3805
3739
3395
3357/1
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Lakóépület, Csongrádi sgt. 76.
Lakóépület, Székely sor 21.
Lakóépület, Kárász u. 8.
Lakóépület, Oroszlán utca 2.
Lakóépület, Kemes u. 3.
Lakóépület, Kemes u. 5.
Lakóépület, Deák F. u. 28-30.
Lakóépület, Roosevelt tér 10.
Lakóépület, Jókai utca 7.
Gyertyámos utca 4.
Jósika u. 34.
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4. sz. melléklet121
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
I. A pályázat kiírása, meghirdetése

1) A nyilvános pályázatot legalább egy országos és egy helyi napilapban kell meghirdetni.
2) Zártkörő pályáztatás esetén legalább 3 érintettnek kell egyidejőleg megküldeni a pályázati
felhívást az ajánlattételi határidıt megelızıen legalább 20 nappal.
3) Pályázatok leadására határidıt kell megjelölni, melyet úgy kell meghatározni, hogy a
felhívás közzétételének napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a
pályázók rendelkezésére álló idı ne legyen kevesebb 20 napnál.
4) A pályázati eljárás folyamán – az 5. pont kivételével – a kiíró a pályázati feltételt az
eljárás és az elbírálás módját nem változtathatja meg.
5) A kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban szereplı, illetve a
pályázó/pályázók tudomására hozott pályázati feltételeket, illetve szabályokat, vagy azok
bármelyikét a pályázat során csak az alábbiak esetén változtathatja meg:
a) ha ezt a jogát a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban kifejezetten
fenntartotta magának, és errıl a pályázókat megfelelı módon tájékoztatta,
- ha a pályázatok benyújtási, vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg,
c) ha a pályázónak az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételétıl – zártkörő
pályázat esetén az értesítés elküldésétıl – számított legalább 7 nap rendelkezésére áll.
6) Az 5) pont szerinti változtatást a pályázati felhívás közzétételére, illetve az ajánlatok
kérésére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni, illetıleg valamennyi érdekeltnek
megküldeni.
7) A pályázati felhívásnak (hirdetménynek) tartalmaznia kell:
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b) a pályázat célját, jellegét, (nyilvános, vagy zártkörő), több forduló esetén a fordulók
számát, továbbá arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön
zárt borítékban szerepel), vagy név megjelölésével pályázhat,
c) a pályázat tárgyaként az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését,
hasznosítás esetén a megjelölt tárgy forgalmi értékét,
d) szükség esetén a pályázati biztosíték nyújtásának módját és értékét,
e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, határidejét,
f) ajánlatok bontásának idıpontját, helyét,
g) az ajánlati kötöttség minimális idıtartamát,
h) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés
helyének és idejének megjelölését,
i) a részletes pályázati kiírás, illetıleg a prospektus, vagy információs dokumentáció
rendelkezésre bocsátása esetén ezek megtekintésének, illetve kiváltásának helyét,
módját, idejét és költségét,
j) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik
ajánlattevıvel sem köt szerzıdést, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is
– eredménytelennek minısítse,
k) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat,
l) a pályázat tárgyára vonatkozó terheket, korlátozásokat, az esetleges elıvásárlási jogot,
illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
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m) az eredményhirdetés módját, helyét és idejét,
n) elbírálás szempontjait,
o) a szerzıdéskötés idıpontját.
8) A pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban elıírható, hogy az
ajánlattevınek meghatározott fizetési garanciát, vagy szerzıdéstervezetet is csatolnia kell,
ill. a megküldött szerzıdéstervezet elfogadásáról kell nyilatkoznia.
9) A benyújtott ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni.
10) A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati felhívásban
foglaltakon túl is adható felvilágosítás, biztosítható helyszíni szemle lehetısége, de csak
olyan tartalommal, mely nem sérti a többi pályázó esélyegyenlıségét, és az ajánlatok
értékeléséig az azok kezelésére vonatkozó elıírásokat.
11) A pályázók egyikének biztosított minden információt, adatot és egyéb szolgáltatást a
pályázatban résztvevı valamennyi pályázó számára ugyanolyan módon kell biztosítani. Az
ilyen felvilágosítás nem eredményezheti a már benyújtott eredeti ajánlat tartalmi
elemeinek módosítását, vagy egyes pályázónak más pályázókkal szembeni elınyben
részesítését.

II. Pályázati biztosíték

1) A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthetı, melyet a pályázati
felhívásban meghatározott idıpontig és módon kell rendelkezésre bocsátani.
2) A biztosítékot vissza kell fizetni
a) az ajánlattevık részére a pályázati felhívás visszavonását, az ajánlatok
érvénytelenségének megállapítását követı 10 napon belül
b) a nyertes ajánlattevı valamint a második legkedvezıbb ajánlatot tevı részére a
szerzıdéskötést követı 10 napon belül, a többiek részére az eredmény kihirdetését
követı 10 napon belül.
3) Nem jár vissza a biztosíték ha
a) a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerzıdést biztosító mellékkötelezettséggé
alakul át,
b) az ajánlattevı az ajánlati kötöttség idıtartama alatt ajánlatát visszavonta,
c) a szerzıdés megkötése az ajánlattevınek felróható, vagy az ı érdekkörében felmerült
más okból hiúsult meg.
III. A pályázati felhívás, ajánlat visszavonása, kizárás a pályázatból

1) A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt idıpontig visszavonhatja.
A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni.
2) A pályázati felhívás visszavonása esetén a kiíró a dokumentumok visszaszolgáltatása
ellenében köteles a pályázónak az I.7/i pont szerinti ellenértéket visszafizetni.
3) Az ajánlattevı, a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig az ajánlatát bármikor
visszavonhatja illetve módosíthatja.
4) Az ajánlattevı nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az
ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elı követelést.
5) Ha az ajánlattevı, vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát
megsértette, a pályázó kizárható az eljárásból.
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IV. Az ajánlat
1) Az ajánlattevık ajánlataikat zárt borítékban, hivatalos cégszerő aláírással az adott
pályázatra utaló jelzésre személyesen, vagy meghatalmazott által nyújthatják be.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı részletes és jogilag kötelezı erejő
nyilatkozatát
a) a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására,
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
c) a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegére,
d) az ajánlati kötöttségekre vonatkozóan,
e) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.
3) Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elı, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az
ajánlattevı igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegő biztosítékot rendelkezésre
bocsátotta, illetve igazolja a biztosíték összegének letétét.
V. Az ajánlatok benyújtása, felbontása
1) Az ajánlati dokumentumokat a beérkezés sorrendjében bírálati sorszámmal kell ellátni, s a
pályázatok átvételét tanúsítani.
2) A határidıben beérkezett pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázók, illetve
meghatalmazottjaik részvételi lehetıségének biztosításával.
3) Az ajánlattevı meghatalmazottja köteles közokirattal, ügyvédi meghatalmazással, teljes
bizonyító erejő magánokirattal igazolni a képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
4) Az ajánlatok felbontásakor a jelenlevıkkel ismertetni kell az ajánlattevık nevét,
székhelyét, lakóhelyét, az ajánlati árat és a fizetési határidıt.
5) Az ajánlatok felbontásáról jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet 5 munkanapon belül meg
kell küldeni az ajánlattevıknek.
VI. A pályázatok értékelése, elbírálása
1) Pályázaton benyújtott ajánlatokat bíráló bizottság véleményezi és köteles a kiírónak az
elbírálásra indoklással ellátott javaslatot tenni.
2) A bíráló bizottság tagjait a kiíró a pályázat kiírásáról történı döntéssel egyidejőleg, de
legkésıbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig jelöli ki.
3) Az ajánlatok értékelésében résztvevı személyeket titoktartási kötelezettség terheli. Az
ajánlat értékelésében résztvevık az e minıségben tudomásukra jutott információkat
kizárólag a pályázat értékelésének céljára használhatják fel.
4) A pályázat értékelésében résztvevı, illetve közeli hozzátartozója nem lehet:
a) az ajánlatot benyújtó pályázó,
b) az ajánlatot benyújtó pályázó alkalmazottja,
c) az ajánlatot benyújtó pályázónál más szerzıdéses jogviszony keretében foglalkoztatott,
d) az ajánlatot benyújtó pályázó tulajdonosa (résztulajdonosa), vagy tagja, vezetı
tisztségviselıje, amennyiben a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdasági társaság,
e) az, aki vezetı tisztségviselıje, vagy tulajdonosa (résztulajdonosa) olyan gazdasági
társaságnak, melynek a pályázó a tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy vezetı
tisztségviselıje.

31
5) A pályázat értékelésében résztvevı köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben
bármely összeférhetetlenségi ok áll fenn.
6) Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén a kiíró dönt. Az összeférhetetlenség
megállapítása esetén új bizottsági tagot kell kijelölni.
7) Az ajánlatok felbontása után felvilágosítás kérhetı a pályázóktól a többi pályázó egyidejő
értesítése mellett annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása
elvégezhetı legyen. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott
vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.
8) Érvényes az az ajánlat, amely mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve
megfelel a pályázati felhívásban illetve a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
9) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a részletes
pályázati kiírásban foglaltaknak.
10) Eredménytelen a pályázat, ha
a) a kitőzött idıpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a pályázati
felhívás, illetve a részletes pályázati kiírás alapján nem értékelhetık,
b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás, illetve a részletes
pályázati kiírás követelményeinek vagy más, a pályázatra vonatkozó elıírásnak,
valamint az ajánlat tartalma, vagy az ellenérték jelentısen eltér a kiíró elvárásaitól
c) a kiíró valamely ajánlattevınek a pályázati tisztaságához főzıdı, vagy a többi pályázó
érdekeit egyébként súlyosan sértı cselekménye miatt a pályázat eredménytelenné
nyilvánítása mellett döntött.
11) A pályázatra benyújtott ajánlatok közül a pályázati felhívásban illetve a részletes
pályázati kiírásban foglalt elbírálási szempontok szerint a legkedvezıbb ajánlat mellett
kell dönteni.
VII. pályázati eljárás speciális szabálya122
A pályázati eljárás során a legjobb ajánlattevı kiválasztása licitálással versenytárgyaláson
is történhet, melynek részletes feltételeit a pályázati kiírásban rögzíteni kell.
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5. sz. melléklet123
Árverési szabályzat

1) Az árverést hirdetmény kibocsátásával kell kitőzni, ebben fel kell tüntetni:
a) ingatlan vagyontárgy esetében:
• az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, utca, házszám, helyrajziszám,
nagyság),
• az ingatlan beépíthetıségét, közmővesítettségét, tartozékait, épületnél a jellemzı
sajátosságokat,
• a beépítéssel kapcsolatos esetleges kikötéseket,
• 124az állam Nvt. alapján fennálló elıvásárlási jogosultságát,
b) ingó vagyontárgy esetében a vagyontárgy leírását,
c) az induló árat, fizetési feltételeket,
d) az árverés helyét és idejét,
e) az árverési letéti díj összegét.
2) Az Árverési hirdetményt a helyi sajtóban, vagy szükség esetén országos napilapban kell
közzétenni, továbbá ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára, legalább
15 napra.
3) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba,
ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. Az
árverésen az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át letéti díjként az Önkormányzat
számlájára – legkésıbb az árverés megkezdéséig – befizeti.
4) Az árverési tárgyalást a kiíró által megbízott személy vezeti. Az árverés megkezdésekor az
árverés vezetıje az árverezıkkel közli az induló árat (a kikiáltási árat), és felhívja ıket
ajánlatuk megtételére. A licitálás az induló ár 5 %-ának megfelelı licitlépcsıkkel történik.
Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az
árverés vezetıje a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti,
hogy a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette, vagy a hasznosítás jogát megszerezte
(árverési vevı).
5) Az árverésen nem csökkenthetı az induló ár.
6) Az árverési vevı által befizetett letéti díjat be kell számítani az árba.
A második legmagasabb vételi ajánlatot tevı részére a letéti díjat a szerzıdéskötést követı
15 napon belül, a többi árverezınek az árverés befejezését követı 15 napon belül vissza
kell fizetni.
7) 125Az árverési vevıvel a szerzıdést az árverést követı 15 napon belül kell megkötni.
Ingatlan elidegenítése esetén a szerzıdést azzal a záradékkal kell ellátni, hogy a szerzıdés
hatálybalépésének feltétele, hogy az állam nem él az Nvt-ben biztosított elıvásárlási
jogával. Amennyiben az árverési vevı a szerzıdést a 15 napos határidın belül saját
hibájából nem köti meg, vagy az árat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett
letéti díjat elveszíti.
8) Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevıjének figyelmét az
árverésen fel kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendı szerzıdés meghiúsulása
esetén a szerzıdést a kiíró vele is megkötheti.
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9) Az árverés sikertelen, ha
a) nem tettek vételi ajánlatot,
b) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevı vevı sem köt szerzıdést.
10) Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az elızı
árverésen nyertes vevıként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot
tevıként, késıbb a szerzıdéskötéstıl visszalépett, vagy az árat határidın belül nem fizette
meg.
11) Az árverésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az árverés helyét, idejét,
b) az árverés vezetıjének nevét,
c) az árverésre jogosultak azonosító adatait,
d) az elárverezett vagyontárgy adatait, induló árát, az árverési árat,
e) a legmagasabb és az azt követı ajánlatot tevı árverési vevı nevét, születési évét,
anyja nevét, és lakcímét, jogi személy esetében az azonosító adatokat.
12) Az árverési jegyzıkönyvet az árverés vezetıje és a közjegyzı írja alá.
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6. számú melléklet126
Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

Sorszám Elızı év Tárgyév

1
I. Immateriális javak
0-ra írt immateriális javak bruttó értéke
II. Tárgyi eszközök (4+10)
1. Ingatlanok
1/1. Törzsvagyon (6+7)
a./ Forgalomképtelen
b./ Korlátozottan forgalomképes
1/2. Forgalomképes
0-ra írt ingatlanok bruttó értéke
Egyéb tárgyi eszközök - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
(11+14+15+16+17+18+19+20)
2. Gépek, berendezések, felszerelések
0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke
Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések
3. Jármővek
0-ra írt jármővek bruttó értéke
4. Tenyészállatok
5. Folyamatban lévı beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott elılegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes
(22+…+27)
1. Egyéb tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök.(29+40)
IV/1. Törzsvagyon (30+35)
a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34)
- Immateriális javak
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Jármővek
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
eszközök (36+...+39)
- Immateriális javak
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Jármővek
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c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44)
- Immateriális javak
- Ingatlanok
- Gépek, berendezések, felszerelések
- Jármővek
0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök
bruttó értéke
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+20+27)
I. Készletek
II. Követelések összesen (49+52+57+58)
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)
Ebbıl:
- építési telekhez kapcsolódó
- felépítményes ingatlanhoz kapcsolódó
2. Adósok
Ebbıl:
- helyi adóhátralék
- lakbér hátralék
- térítési díj hátralékok
- egyéb hátralékok, stb.
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+48+59+60+61)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)
FORRÁSOK

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Sorszám Elızı év Tárgyév

1
1. Induló tıke
2. Tıkeváltozások
3. Értékelési tartalék
D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
(64+…+66)
I. Költségvetési tartalékok összesen
II. Vállalkozási tartalékok összesen
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
(68+69)
Mérlegben értékkel nem szereplı hosszú lejáratú kötelezettségvállalás
Mérlegben értékkel nem szereplı hosszú lejáratú garancia- és
kezességvállalás
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Mérlegben értékkel nem szereplı rövid lejáratú kötelezettségvállalás
Mérlegben értékkel nem szereplı rövid lejáratú garancia- és
kezességvállalás
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
(73+76+77)
FORRÁSOK ÖSSZESEN
(67+70+78)
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
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Változás
%-a

állományi érték (eFt)
4
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