
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 
9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában és 109.§ (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ (1) bekezdés 6. alpontjában, az 5.§ (2) c) pontjában 11.§ (16) bekezdésében 13.§ (1) és  18.§ (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 9/2013 (V.30.) önkormányzati  módosítására 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 9/2013 (V.30.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2.§-a az alábbi új /5/-/6// ponttal egészül ki:  
 
„/5/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a kisebbségi önkormányzatok vagyon- juttatására és 

vagyongazdálkodására. 
 /6/ Ezen rendelet szabályait minden olyan esetben alkalmazni kell, ha egyéb önkormányzati rendelet 

speciális szabályai eltérően nem rendelkeznek.” 
 

2.§ 
 
A Rendelet 3.§ /2/ bekezdés helyéve az alábbi /2/ bekezdés lép:  
 
”/2/ A törzsvagyon körébe tartozó vagyon törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

vagyon, valamint törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon), 
valamint törvény vagy önkormányzati rendelete alapján korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. 
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását 
szolgálja.” 

 
 

3.§ 
 
A Rendelet 4.§ -a helyébe az alábbi 4.§ lép:  
 
„/1/ A törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon: 

a.) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b.) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,  
c.) az önkormányzat tulajdonában álló természetes és mesterséges vizek, közcélú vízi létesítmények ide nem 

értve a vízi közműveket 
 

      Egyéb forgalomképtelen önkormányzati vagyon 
d.) köztemető, 
e.) közterületi ingó vagyontárgyak (köztéri tárgyak, szobrok táblák, stb.) 

 
/2/ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részei: 

a.) helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 
b.)  a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a 

helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, 
valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész 



c.) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási 
szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági 
részesedés, 

d.) az önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő művészeti értékkel bíró ingóságok, 
e.)  műemlékileg védett, műemlék jellegű é s faluképi jelentőségű ingatlanok, 
f.) muzeális gyűjtemény és muzeális emlék, 
g.) védett természeti terület és természeti érték, 
h.) erdők, 
i.) azok a vagyontárgyak, melyeket a törvény vagy az önkormányzat rendelete annak nyilvánít.  

 
/3/ 

a.) a (2) bekezdés a) pontjában szereplő vízi közművek csak közszolgáltatási célra hasznosíthatók, 
b.) a (2) bekezdés e.) pontjában szereplő műemlék épület elidegenítéséhez, megterheléséhez kezelői joga 

átruházásához, használati, vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez a nemzeti kulturális 
örökség miniszterének hozzájárulása is szükséges. 

 
/4/ Az /1/ bekezdésben felsorolt forgalomképtelen törzsvagyoni körből nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű vagyontárgy nem kerül kijelölésre. 
 
/5/ Törzsvagyonná – törvény előírásain túl- az önkormányzat vagyonából azok a vagyonelemek 

minősíthetők, amelyek a közszolgáltatások és a közhatalmi feladatok ellátásra, a társadalom közös 
szükségleteinek kielégítésére, illetve közhasználatra közvetlenül szolgálnak.”  

 
4.§ 

 
/1/ A Rendelet 6.§ /1/ bekezdése helyébe az alábbi /1/ bekezdés lép: 
 
„/1/ Az üzleti vagyon önkormányzati költségvetési szervek és önkormányzati gazdasági társaságok 

használatába adott forgalomképes ingatlanokból, ingókból és forgalomképes vagyoni jogokból áll. 
/2/ A Rendelet 6.§ /3/ bekezdés e.) pontja  helyébe az alábbi e.) pont lép: 

e.) Gépek, berendezések, felszerelése és járművek. 
 

5.§ 
 
A Rendelet 1. számú melléklet 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép:  
2.) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon kell meghirdetni és a hirdetményt 30 napra közzé kell tenni. 
 

 

A Rendelet 3.§ /3/ bekezdése, 4.§ /1/ bekezdés f.) pontja hatályát veszti.  
 

6.§ 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 3.§ /3/ bekezdése, 4.§ /1/ bekezdés f.) pontja hatályát 
veszti. 
 
 
 
                  Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2017. február 27.                                                    dr. Varga Andrea 
                           jegyző 


