
Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól 

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelettel) 
 
Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( 
továbbiakban : Nktv. ) 11. § (16), 13. § (1) és a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazási 
alapján, a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Bevezető rendelkezések 

 
A rendelet célja 

1. § 
  
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésének 

szabályait, biztosítsa az önkormányzat tulajdonának, és a tulajdonába kerülő vagyonának 
védelmét, a vagyon értékének megőrzését és előmozdítsa a vagyon gyarapítását az 
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak eredményes ellátása érdekében. 

(2) Az Önkormányzat vagyongazdálkodása során törekedni kell az átláthatóság, hatékonyság, 
értékmegőrzés és költségtakarékosság alapelveinek érvényre juttatására. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a. Képviselőtestületre, polgármesterre és alpolgármesterre, a Képviselőtestület 
bizottságaira 

b. az Önkormányzat intézményeire, 
c. vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog jogosultjára (továbbiakban: 

vagyonkezelő), 
d. az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokra, 
e. e rendelet alkalmazása körében a vagyongazdálkodással összefüggésben az 

Önkormányzattal kapcsolatba kerülő jogi személyre, jogi személyiség nélküli 
szervezetre és természetes személyre. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya az Önkormányzat vagyonára terjed ki, beleértve: 
a. az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézmények 

vagyonát,  
b. az Önkormányzat társulásba vitt vagyonát, 
c. az Önkormányzat vállalkozásba vitt vagyonát. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a   
a. a települési nemzetiségi önkormányzatok vagyonjuttatására, 
b. a Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat intézményei 

működési célú pénzeszköz átadás-átvételére vonatkozó döntéseire, 
c. a közbeszerzésekre és a koncessziós eljárásokra, 
d. a pénzeszközökre. 
e. az Önkormányzat lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletének hatálya alá tartozó ingatlanokra.   
  

II. fejezet 
Az Önkormányzat vagyona 

 
Önkormányzati törzsvagyon 



3. § 
 
(1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása az Nvtv.-ben szabályozottak szerint történik. 
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az önkormányzati vagyon, 

mely a kötelező önkormányzati feladat ellátását vagy hatáskör gyakorlását közvetlenül 
szolgálja. E vagyonelemek forgalomképtelenek és a következők:1 

a. a helyi közutak és műtárgyaik, 
b. az Önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok valamint 
c. az Önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére 

átadott –vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 
(3) Az Önkormányzat további vagyona korlátozottan forgalomképes, míg a (2) bekezdésben 

meghatározott célt szolgálja. E vagyonelemek a következők:2 
a. Önkormányzati tulajdonban álló közművek és védőterületük, 
b. a köztemető, 
c. önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv 

elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész 
d. helyi védelem alatt álló terület, épület, épületrész 
e. az önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a közfeladatot ellátó szervezet 

részére kezelésbe, haszonélvezetébe, bérbe, használatba, működtetésbe rábízott 
ingó- és ingatlan vagyon. 

f. hasznosítás céljára átadott önkormányzati ingó- és ingatlan vagyon az önkormányzat 
többségi tulajdonát képező közszolgáltatást végző, valamint gazdasági társaságban 
fennálló társasági részesedés, továbbá 

g. mindaz a vagyon, melyet törvény annak nyilvánít.3 
(4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a vagyon 

tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e rendeletben 
meghatározottak szerint történik. 

(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történő átminősítéséről 
az Önkormányzata dönt. 

 
Önkormányzati üzleti vagyon 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 3. § alá. 
(2) Az üzleti vagyon forgalomképes, az e kategóriába besorolt önkormányzati vagyontárgy, 

vagyonrész tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele, az e 
rendeletben meghatározottak szerint történik. 

(3) Az üzleti vagyon – vagyongazdálkodás szempontjából – stratégiai és egyéb üzleti vagyonból áll. 
(4) Stratégiai vagyonnak minősül azon vagyon, amely az Önkormányzat számára a közszolgáltatás 

ellátása szempontjából, illetve településfejlesztési szempontból hosszabb távú üzletpolitikai 
okból nélkülözhetetlen, kiemelkedő jelentőségű. 

(5) Egyéb üzleti vagyonnak minősül az a forgalomképes vagyon, amelynek célja, hogy a 
működtetéséből, hasznosításból, elidegenítésből származó bevétel elsősorban a törzsvagyon és 
a stratégiai vagyon fejlesztését, újabb befektetések finanszírozási lehetőségét, településpolitikai 
célkitűzések megvalósítását szolgálja. 
 

A vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter 
5. § 

 
(1) Az önkormányzati tulajdon vagyonelemeiről jogszabályban meghatározott módon 

vagyonnyilvántartást (vagyonkatasztert) kell vezetni. A vagyonkataszter folyamatos 
vezetéséről, az adatok hitelességének biztosításáról a jegyző gondoskodik. 

(2) A vagyonkataszter naprakész vezetéséért, valamint a változás önkormányzat felé való 
bejelentéséért az intézmények és a vagyonkezelő is felelősek. 

1 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
2 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
3 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 

                                                 



(3) A vagyonkataszternek tartalmaznia kell a nemzeti vagyon megjelölését, annak értékét és 
változásait, illetve a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését. 

 
Vagyonkimutatás 

6. § 
  
(1) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - meglévő 

vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak 
számbavétele értékben és mennyiségben. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt 
leltárban kell az Önkormányzat számára kimutatni. 

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket 
is. 

(3) A vagyonkimutatásban az önkormányzat vagyonát  törzsvagyon (ezen belül kizárólagos és 
korlátozottan forgalomképes ), valamint üzleti vagyon bontásban kell kimutatni az 
államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint.4 

(4) A vagyonkimutatás elkészítésénél és vezetésénél a számviteli törvény, az ingatlanok 
tekintetében az ingatlan-vagyon kataszter készítésére vonatkozó szabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
III. Fejezet 

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 
 

A tulajdonosi jog gyakorlója 
7. § 

 
(1) A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlója a Képviselőtestület5, mely hatáskörét az 

alábbiakban megállapított értékhatárhoz kötötten – szerveire átruházhatja. 
Vagyontárgy tulajdonba vételéről a vagyontárgy forgalmi értéke alapján 

a. 1 millió Ft értékhatárig a polgármester, 
b. 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, 
c. 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselőtestület dönt. 

(2) Ha a tulajdonjog az adott vagyontárgy, ha a vagyontárgy feletti rendelkezés csak a vagyontárgy 
egy részére vonatkozik, a vagyonrész tulajdoni hányada szerint megállapított értéke alapján 
kell meghatározni. 

(3) Ha a tulajdonosi jog gyakorlásának tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet 
értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az 
irányadó. 

(4) A vagyontárgy tulajdonjogát, használatát, nem érintő – e rendeletben nem szabályozott – 
egyéb tulajdonosi nyilatkozat megtételére a polgármester jogosult. 

 
A rendelkezési jog gyakorlásának általános szabályai 

8. § 
 

(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, illetve hasznosítani versenyeztetés 
lefolytatása útján lehet.6 

(2) A versenyeztetést az Nvtv. szabályai alapján lehet mellőzni, illetve lefolytatni.7 
(3) Önkormányzati vagyont elidegeníteni csak természetes személy vagy az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 

1. pontja szerinti átlátható szervezet részére lehet. aki/amely a hasznosításra vonatkozó 
szerződésben vállalja az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését. 

(4) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni, használatba adni csak törvényben 
meghatározott esetekben és módon lehet (közfeladat ellátására, az ellátásához szükséges 
mértékben). 

4 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
5 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
6 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
7 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 

                                                 



(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanra – az állam tulajdonszerzését kivéve – 15 éves 
időtartamra elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 

(6) Ingatlan értékesítése esetén – a volt állami és önkormányzati lakásbérlő kivételével – az 
államnak minden más jogosultat megelőzően elővásárlási joga van. 

(7) Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés során a Nvtv. rendelkezéseibe ütköző szerződés, 
egyéb jogügylet vagy rendelkezés semmis. 
 

Önkormányzati vagyon értékének meghatározása 
9. § 

 
(1) Az Önkormányzat ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken és a 

ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban meghatározott becsült értéken, az ingó vagyonát 
könyv szerinti értéken, a portfolió és várományi vagyonát – amennyiben jogszabály eltérően 
nem rendelkezik - a számviteli politikában meghatározott értéken tartja nyilván (a 
továbbiakban együtt: nyilvántartott érték). 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján több érték áll rendelkezésre, úgy azok közül a 
legmagasabbat kell figyelembe venni. 

(3) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére, illetve egyéb módon 
történő hasznosítására és megterhelésére, vagyonkezelésbe adására irányuló döntést 
megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét 

a. ingatlan és ingó vagyon esetén, amennyiben a nyilvántartott értéke az 5 millió 
forintot nem éri el, és a hasznosítás során versenyeztetésre nem kerül sor, úgy 12 
hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján; 

b.  a nyilvántartott értékkel nem rendelkező egyéb ingatlan és ingó vagyon esetén 12 
hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján; 

c. tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén,  
−   ha az a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tőkepiaci 

törvény) hatálya alá tartozik, úgy a törvényben megjelölt ajánlattételi 
szabályok figyelembevételével, 

−   egyéb, nem a Tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, de nyilvános ajánlattétel 
alá eső értékpapír esetén a nyilvános ajánlatban foglaltak alapján 

−   egyéb társasági részesedés esetén 12 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés 
alapján kell meghatározni. 

(4) Önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, vagy egyesülés 
részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető 
figyelembe. 
 

Vagyonértékesítés, ingyenes vagyonátruházás 
10. § 

 
(1) Vagyont értékesíteni a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott módon lehet. 
(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont 

értékesíteni az Nvtv. foglaltak figyelembevételével, a Képviselőtestület általi kijelölést követően 
nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően.  
Az árverési hirdetményt a település hivatalos honlapján (továbbiakban: honlap) és az 
Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 15 napra kell közzétenni. 

(3) Az Önkormányzat üzleti vagyona körébe sorolt vagyon az alábbiak szerint értékesíthető: 
a. az 1 millió Ft egyedi érték feletti vagyont értékesíteni, az Nvtv.-ben foglaltak 

figyelembevételével, Képviselőtestületi kijelölést követően nyilvános árverés útján 
lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. 
Az árverési hirdetményt a település hivatalos honlapján (továbbiakban: honlap) és 
az Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 15 napra kell közzétenni. 

b. Az a. pontban meghatározott értéket el nem érő vagyont értékesíteni az Nvtv.-ben 
foglaltak figyelembevételével, nyilvános árverés útján lehet a rendelet 1. 
mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. Az értékesítésre kijelölésről a 
polgármester dönt. A polgármester a döntéséről a Képviselőtestületet a soron 
következő ülésen tájékoztatja. 

(4) Vagyon tulajdonjogának ingyenesen átruházására az Nvtv.-ben szabályozottak az irányadók. 



(5) A tulajdonjog és a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes vagyoni értékű jog ingyenes 
átruházása nyilvános pályázati eljárás lefolytatása útján történik. A pályázati felhívást a 
honlapon és a hirdetőtáblán kell közzétenni. 

 
A vagyon megterhelése, vállalkozásba vitele 

11. § 
 
Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona az Nvtv. törvényben 
szabályozottak szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltakra tekintettel terhelhető meg. 
 

12. § 
 
(1) A korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon vállalkozásba viteléről a Képviselőtestület 

dönt. 
(2) Az intézmények és középületek, a műemlék épületek, a védett természeti értékek, a muzeális 

emlékek, kulturális javak, mint vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen vállalkozási célt. 
 

A vagyon használat, hasznosítási joga, társulásba vitele 
13. § 

 
(1) A vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésre az Nvtv.-ben szabályozottak az irányadók. 
(2) Az önkormányzati vagyon használatát és hasznosítási jogát átadni az Nvtv.-ben meghatározott 

módon lehet. 
(3) A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedésének feltételei: 

a. A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése, amennyiben az érintett 
vagyontárgy forgalmi értéke 1 millió Ft egyedi érték feletti, az Nvtv.-ben foglaltak 
figyelembevételével, Képviselőtestületi kijelölést követően, nyilvános árverés útján 
lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően.  A pályázati 
felhívást a honlapon és a hirdetőtáblán kell közzétenni. 

b. Az a) pontban meghatározott értéket el nem érő vagyon használatának és 
hasznosítási jogának átengedése az Nvtv.-ben foglaltak figyelembevételével, 
nyilvános árverés útján lehet a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak 
megfelelően.  
A használatba adásról és hasznosítási jogának átengedéséről a polgármester dönt. A 
polgármester a döntéséről a Képviselőtestületet a soron következő ülésen 
tájékoztatja. 

c. A vagyon használatának és hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az Nvtv.-ben 
foglaltakra figyelemmel – nyilvános pályázati eljárás lefolytatása útján történik a 
rendelet 2. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően, kivéve az intézmény 
használatába, hasznosításába átengedett vagyont, valamint azt a vagyont, amely az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátására irányuló cél megvalósítását szolgálja.  
 

14. § 
 
(1) Az Önkormányzat által alapított intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, melyet az 

Önkormányzat az alapított intézmény használatába ad. A használat és a hasznosítási jog 
átadása ingyenes a következő feltételekkel: 

a. Az átadott vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos valamennyi bevétel és 
kiadás (ingatlanok karbantartása, elhasználódott ingók pótlása, stb.) az intézményt 
illeti és terheli. Az intézmény köteles ezen bevételeket és kiadásokat a költségvetés 
tervezése során a polgármester felé írásban jelezni. 

b. Az intézmény használatába adott vagyon felújítása az Önkormányzat és az intézmény 
közös feladata. A felújítás szükségességét az intézmény köteles a polgármester felé 
írásban jelezni a költségvetési koncepció készítéséhez. A felújításról a 
Képviselőtestület a költségvetési rendeletben dönt. 

(2) Az intézményvezető jogai és kötelezettségei: 



a. 8 
b. Az intézmény használatába adott ingatlanokra határozott időtartamra, a 

polgármester előzetes hozzájárulásával, a Képviselőtestület utólagos 
tájékoztatásával, legfeljebb 30 napra bérleti szerződést köthet. 

c. Az intézmény a használatába adott vagyonának elidegenítése, megterhelése, 
vállalkozásba vitele nem lehetséges. 

 
15. § 

 
(1) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyonelemek 

közül az intézmények épületei és a középületek vihetők társulásba. 
(2) A társulás ingatlanvagyonához kapcsolódó vagyon feletti rendelkezési jogokra, a felhalmozási 

célú beruházásokra a társulási megállapodás rendelkezései az irányadók. 
 

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás 
16. § 

 
(1) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás joga 

a. 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett – kivéve a c) pontban foglalt esetet 
– a Képviselőtestületet, 

b. 100 ezer Ft egyedi érték alatt - kivéve a c) és d) pontban foglalt esetet – a 
polgármestert, figyelemmel a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű 
követelés behajtására vonatkozó rendelkezésére, 

c. értékhatár nélkül, az alkalmazottakkal szembeni követelésekről a polgármestert, 
d. az intézmény részére átadott vagyon esetében a polgármestert illetik meg.9 

(2) Az (1) bekezdés b., c. és d. pontja szerint meghozott döntéseiről a polgármester a soron 
következő ülésen köteles tájékoztatni a Képviselőtestületet.10 

(3) 11 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet 

lemondani, ha : 
a. az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását; 
b. a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy 

egészben nem behajtható, és előreláthatólag nincs lehetőség a követelés 
későbbiekben való behajthatóságára; 

c. ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét 
meghaladó költségekkel járna; 

d. ha bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról bírói 
egyezség megkötésére került sor; 

e. ha a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelés részben vagy egészben 
előreláthatólag pénzügyileg nem realizálható, vagy ha a csődeljárás során 
csődegyezségi megállapodás megkötésére került sor, 

f. ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy bizonyíthatóan nem elérhető, nem 
lelhető fel. 
 

A hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, lízing, értékpapír vásárlás 
17. § 

 
(1) A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, lízingszerződés kötésével valamint a 

kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendelete 
állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékhatártól függetlenül értékpapírt 
vásárolhat vagy lekötheti. 

 

8 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
9 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
10 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 

                                                 



Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott vagyon 
18. § 

 
(1) Az Önkormányzat számára ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester 

dönt.12 
(2) Az intézmény számára ellenérték nélkül felajánlott 

a. 100 ezer Ft értéket elérő vagyon elfogadásáról a Képviselőtestület, 
b. az a) pontban meghatározott értéket el nem érő vagyon elfogadásáról az intézmény 

vezetője dönt. 
(3) Az (1) bekezdésben meghozott döntéseiről a polgármester a soron következő ülésén    

tájékoztatja a Képviselőtestületet.13 
(4) A (2) bekezdés b. pontja szerint meghozott döntéséről az intézmény vezetője 15 napon belül 

írásban köteles tájékoztatni a polgármestert, aki erről a soron következő ülésen köteles 
tájékoztatni a Képviselőtestületet. 

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyon elfogadásának együttes feltételei, hogy 
a. az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részéről 

teljesíthetők  
b. a kötelezettség teljesítése likviditási problémát nem okoz  
c. a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben felvállalt feladat ellátását nem 

veszélyezteti. 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

19. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.14 
(2) Hatályát veszti Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7 / 2004. (V.26.) önkormányzati 
rendelete. 

(3) A folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekre e rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 
 

Döbrököz, 2013. február 14. 

 
 
 

        Szili Lajosné      dr. Kovács Ildikó 
         polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve : 2013. február 15. 
         dr. Kovács Ildikó 
         címzetes főjegyző 

12 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
13 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
14 Módosította az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 

                                                 



1. melléklet15 
2. melléklet 16 

15 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 
16 Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (V.01.) számú ÖK rendelet. Hatályos 2013. május 2. napjától. 

                                                 


