
röldeók (ö!3é9 Önkomónyzolo xéovi'elő-t4tÜlétének
l 1 /2o | 2'(lv'2ó.) dnkohónyzoli .endeléte

oz ön&oínónyzol vogyondíól ei o vogyongozdólkodót lzdbdlyoltól
módo3íló30kkol égy'ége3 3zeÍkezelben

Földéók köéég ÖnkormónyzoiÓnok Képviseló_teíÜieie o nemzei vogyonró
52Óó 201l' év cxcvl' lV 3'5 (l) bekezdé9 ó' ponljóbon. ó'6 (5)'(ó)
bekezdésében. ]]' s (ló) bekezdésében. l3.s (]) bekezdésében ]8o (l)
bekezdésében: o Mogyoro6zÓg heyi önkormÓnyzo|oúól 5zóló cLxxXlX. iV'
107.6 óbon, ]0'' e (a) bekézdésében. oz ólomhóziorlÓÍól 

'óló 20]]' éVi
cxcv' lörvény 97.s (2) bekezdésében Íogloli lelholoffozÓs oopjón. oz
AlopiöNéry 32 c kk l l ' ) bekezdés e'J ponljóbo n és o he yi önkoímónyzolokról
5zóló l990. évi LXV' lórvé.y 8' s (l ) bekezdésében, o ló' Q (]) bekezdésében
megho]ÓIozotl felodoiköÍében e jóryo o kÖvelkezókel lende ie:

l. FEJEzEÍ
Az óNKotMÁNYzAT VAGYoNA' A vAGYoN csoPoRlosíIÁsA

Á Íenclelet holólyo

l' l 1l) E Íendeel holÓyo Födeók község Önkoímónyzolo (o |ovóbbokbon:
onkoÍnrón}zoi) vogyonóro ierjed ki'

Íende eI szempon1jóbó Önkomónyzo1 vo9yon:
o) oz onkomónyzo| ingo|lon és ingó iulojdono.
b)oz önkormÓ nyzoloi meqil etó vogyoniéíiékŰ jogok'

(2)Az ónkormónyzolj iulojdonÚ nem lokós céÚ heyiségekÍe Vonolkozó
önkormónyzoli rendelel szobÓlyoikel olkomoznioz e Íencleleiben nem
szo bÓlyozolÍ Ügyekben é5 eljÓrósokbon.

(3) Ezen rendele| szobóyoil kelolkolmoz.i:
oJ o hilelvszony1 megléíesiió értékpoplÍok megszezésére és

eldegeniléséÍe, volom]nl o pénze9közökke Voló gozdÓlkodóyo,
lovÓbbó Ó2 ónkormÓnyzoiol ile|ó köveÍelések eengedéséíe é5
mé6éklésére. ho oz ÖnkormÓnyzot éves kóIhégvelé5éíó 9óló

b) kózierÜleiek hoynositóso eselén. ho o közierÚetek rend]áó s7óló
ónkormóryzoli rendelei

c) lokósok e5e1én, ho o lokósok béreiéról. VolÓmiri elideoeni|éséró
szóló Íendeiei elléróen ném rend',Alk.p7k



:

A' önkormónyloli vogyon

2' s Az Önkormónyzoli Vogyono
önkoímÓnyzoi iÖrzsvogyono
Íorgolomképes voqyon'

, Módol jotro o 4!r 7 lv 3o ) bíkdmóoEd €nde]el

! Módo5ídb o'ir6 N3

iÓusvogyonból és Üzei vogyonbó Ól' Az
loí9oomképlelen vogy koró|ozoilon

holoysI 7 mói!:l no']o'd

hdoys fu r9 mÓiu5ll nopiob

3' l 1 
r ) bgo omlépkre^ lolloilóQyo l:

o) o NviV' 5 s (4] bekezdésében meg]e ö Í vogyoniólgyok' volomini
b] mtdo7 o .oor'ot o-é|'él o- ol .ol-o_'?o.

rendeeie nemzeigozdosógi szemponiból kemell iélenióségÜ
nemzet vogyonnok minósíT

c4)
cs)'
(2J Az önkormón\,zoi foíoolomkéDieen ióEsvoovono körébe o kóvetkezó
vogyonelemek todoznok:

o) hey] közuiokés mÚlórgyoik (hidok. ]ÖÍdÓk)
b) o heyiónkomÓnyzol iulojdonóbon Óló terek. (köz) porkok. melyel

e íendele1l. mellék e|e lorlomoz'

('4)1
(3) Az önkormón'zoi koíóiozoi1on foroolomkéoes VoovonÓt oz oÓbbi
vooyone emek lelenlik:

b) önkormónyzo ii kól|ségveiési szefuek hosznólotóbon léVó vogyon'
c] kózépÜ elek.
d) Üzemel|e1éíe ólodoli voqyonlÓlgyok (vizi közmÚvek).
d) egyéb ingoionok, melyei o rendelei 2. meléklete ioriolmoz.

(4) A koÍlÓlozolion fo€oomképes iÖasvogyon csok 02 onkormónyzol
képvise ó_leíÚleie egyedidÓnlése olopjón minösiiheiÓ Óié5 deoení|heió e '

c1)

4. s Üzelivogyon m]ndozon VogyontÓÍgy' onrely nem iorlozik o lónsvogyon
körébe, mélyeio Íendelei 3. meléklete |or|omozo'



II- FEJEZET

A vAGYoN FELETT| TULAJooNoslJoG GYAKoRLÁSA

A tulojdonoii jogok gyokoílójo. hot&kölök

5' s Á ÍUo]donosi jogokoi oz Önkormóny2ol Képviseló ienÜel, vogy
Óiruhózotl hoiósköÍben o pol9Órmeíer gyokoro jo

^z 
egyés fu lojdonosi |ogok

vogyÓn elidegenÍlés (énékesiiés és ingyenes ólruhÓzó'

ó'6 {l) lngrlon vogyoni éílékesiien] oz ingo]onfoÍgomi érlékbecslésben
meoholÓÍozoil ohó éílék ololi nem ehei'

(2) Vogyonl éíékesí|eri 2 000.000 Ft ér|ékhoióí fe]eli Ve6enyiór9yoó5 ÚijÓn
ehel. A versénytólgyo ósno k nyjvÓnosnok kellennie, leheióség von zór|kórŰ
verseny1Ólgyoó5 megtoriósóro is' Vogyon| éÍiékesíteni o veEenylórgyolÓson
o legjobb ojóno|oi ievó íé'éÍe ehel'

13) Üzel]vogyon oz olóbbiok szeÍinl érlékesí|he1ó:
o) A képvseliJeíÚet o 2'000'000 Fl |elell] éiíékei képviseó Vogyon
ériékesiléséró o megye opbo n Voló hirdeiésse]. o legjobb ojónLolievó ]ovÓÍo

b) A Képviseó _lesiÜlet 200.000 ft_ló - 2'00o'o(ro'' Fi értékhoiórok közöll o
helyben 9okósos módon (oz önkormó.yzol honopjo. KöÍieo.yzóséqi hVo|o|
hirde|ó iÓbójo/ h]rdei meg o véieli ojón oiléie jogói. o egjobb ojónlotievó

c) A polgÓÍmeíeÍ dón1 200'000 Fj éíiékholórl e nem éÍÓ vogyon

A pogÓrmeíer o dönléséíól o képvise ó'ies1Ü elel o 5oron köVe|kezi Ülésen

A vogyon meglelheléle

7. s Az önkÓrmÓnyzoi íorgolomképes Üzeli Vogyono meg|eÍhelheló. o
megierbe éÍÓ o képviseÓ_ieíÚe| dóni'

c4)'

,Módo5ídb onfu r. lV23] óilomó
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8' s Az önkormÓnyzol vogyoro megjelenhel részvény. Üzle]rész. eseileg
vogyoni beié| lormójóbÓn Az Önkormónyzol ré9esedéseii gozdosógi
1órsosÓgokbon o rendelei 4 melékleie lorlomozo'

9' s A lészesedésékke (.é'Vények. ÜzleÍé9ek' vogyonibeléiek) kopcsooios
dönté5ek o képvÉe ó_te51Úlelel ileiik me9.

Á vogyon egyób hd9'no3flóio

]0' s Az ónkormón'zo1 Vogyon hosznÓlo|' ilelve hosznosílÓs ]oqól Óiengedni
2 000'000 Fi feeti vetsénylÓrgyolÓs Úi]Ón ehe|
A veEenyiórgyolÓsnok nylvÓnosnok kel lenne, leheiiség von o zórlkórŰ
versenyÍÓrgyo ó5 meqioriósóro s.
A veuenylórgyolÓs oló esó vogyon hosznÓloli, letve ho9nosiiÓ5j jogónok
ó|engedése o véísenyiórgyolÓson részivevő egjobb ojónlotlevó részéÍe
iör|én]k.

ll. ! A hosznóo| és o hosznosí1Ósi]o9 ólodÓso iörténhei ngyenesen. ilelve

12' 5 A ho5znÓol és o ho9nosÍiÓs jog ó|odóso lörténhei oz odoTt vogyon
koncessziós szezódésse voó Üzeme]lelésével, leive mós eqyéb bérleii

A 9e2ódés kÖ|éséíe o képvseó leíÜlel iooosu1.

!3. 6 Az ÖnkormÓnyzoi loÍgoomkép|elen ior.svogyonó.ok hosznóo|, ileive
hosznosí|ósi jogó| óiengednicsok oz olÓbbimódon és eseiekben lehei:
o/ koncessziós szeuódésse 'jogszobóy' i]|e|vé e lenc]elei szeí n ij
b/ oz Önkormónyzol kÜlÓn rende]eiében me9ho1Órozoliok szerini'

t4. s Az önkormÓnyzoi korÓlozolion Íor9oomképes iöBvoqyonónok
hovnó o|. lefue hosznosíló5i jogÓi -hoiÓrozo|i dóÍe_ Ói ehel engedn:
o) konce$zós'erzódé$ei.
b) bér]e|i szerzódé$e
c) hosznÓloii dí bédeii díj e enében'

l5' s Az önkomónyzot Íor9oomképes ozleii Vogyonónok hosznóol. ]lelve
l oyl o''Ós oqó' délgeae,-Í.o'|-1-.ergeo1
o) konce$ziós'er.ódé$el.
b) bérleii szezódésse],
c) hosznóloli d! el]en-Áben'

ló. s íl ) Á képviselÓ'ieíÜ e| o 2 0o0'0o0 Fi je elii ér]ékei kéovise ő hosznó o|,
léive ho9nosíiÓsi]og ólenqedéséÍól o megyei opbon voló hÍdeié$e, é5 o
egjobb ojónlolieVÓ jovó.o ciönl.
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(2) A képviseóJeíÚlel o 200'000 Fl 2.000'000 F| érlékhoiórok közóii Ó
helyben szokósos módon /oz önkormÓnyzoi honop]o KöÍjeg],zóségi hivoio]
hirdeió lÓblójo/ hldei meq o hosznóloi. iletve hosznosílÓ5i jogro oz
ojo n otléiel joqÓl' é5 o eqjobb ojónlolievó jovÓro dóni'

(3)A képviseló leíÜlei döniérÍékholól nélkÜloz l éVei meghoodÓ hosznólrl,
il efu e ho'nosítósi jog óiengedé5éró'

17' 5 A polgóÍmeíer döni 200.000 Ft ér|ékholór| e neh é.Ó hosznóo| és
hosznosiiÓs jog ó|éngedéséró. ho o hosznólol oz l ével.em holod]o meg' A
polgÓmeíer o dönlésé.ó] o képviselÓ'ieshjlete| o soÍon kóve|kezó Úlésen

18' s Az ónkoímóq,zoi oz ideglenesen leleseqe$é vÓi pénzeszközeinek
hosznosí|ósóró o Képvseó ÍeíÜ el o ko iségve|és]rende e|ében rendekézik'

2]-s Az önkormónyzoi ÍÓmÓro mós szeméy. il]elve 
'eÍv 

Óllol e lenériék
nélkÚ]ju1iolo|i lo lovÓbbokbor iéíiés nélkÜ kopoli) vogyon elÍogodósÓló o
képviseóJenÚ]e| döni' A 1érÍié5 nékÜl kopoti. letve feojÓnloii vogyon
elfogodósÓnok fe iéiele' hogyoz önkormónyzol Tudjo |eljesilenioz elogodoi]
vogyonno kopcsoolos kó|elezeitégekei, s ezen köieeze|iséo |elesílése
lkv]d]lÓsi pÍobémó| ne okozon és Óe zovorjo oz ónkormóny2oii íeodoiok

vogyonkelelésllo9 lét$íÉ3é é9 ó|engedé!é

c2)
2l'A s. (l) Az ónkormÓnyzoÍ o iu]o]do.Óbon éVó nemze] Vogyonro oz NVIV
rendelkezései szerinl. oz olj megholórozoi| szeméyekke. oz önkormÓnyzoii
kozfelodol ÓiodÓsóhoz kopcsovo Vogyonkezeló ]ogoi é|e5iihel'

2].B s. Az' ónkormÓnyzoi Vogyonkezéló jogol oz olóbbi vogyoneemekre
élesiihel: AliolÓnos l5ko o

2].c !. (l)Az Önkoímónyzoi o voqyonkezelói joqoi oz NViv' ]l'5 (5)
bekezdésében foglo1 k]vélele' Vogyonkezeésl sze2ódésse ruhÓzhotjo Ó]
elenér|ék Íejében Vogy ngyenesen hoióÍozotl vogy holÓíozoion idóre 02
MöiV' l0''0 óbon é5 oz Nviv' ]]'0' (l)_(9J bekezdésében megholÓlozoii
szobóyok szerini. oz Nviv' 3'5 19. poni b') olpon|jóbon megho1Órozoii
szefu ezeiek lvogyonkezeló) részére.
(2) Amennyiben o Vogyonkezeló jog Vogyonkezelési szeízódéssel jón éire, oz
ingoi on_nyl vÓnior|ósbo be kel jeqyezn]Ük'
(3) A2 önkoÍmónyzo|i |!ojdonbon lévő nemzeii Vogyonro szeízÓdéssel
léiesíieti Vogyonkezeói jogol ingyenesen szerezheii meg oz NViV' 3's. (l)
bekezdés ] pontjóbon. ]ovóbbó o 19. ponl bboc') oponijóbon
meghoiÓÍozoil kóíbe ioíozó szeryezeiek közÜl oz ónkormónyzol kÓzÍelodoloi

o') mÓ5 Önkormónyzol' hey ónkormón'zoii lórsllos'
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b )iöbb önkoffión}zoi iUlojdonóbon óló gozdosóqi lóí'ulÓs.
c.) Ólom vogy oz ólom ióbbség réVesedésével élrehozotl gozdosógi

(4JA Vogyonkezeési szenódés, volomnl o hoszonévezeii iogoi oopíió
Ve2ódé5 veuenyeÍeiés nélkÚl kóTheló'
(5)Az ólengédeil nenrze|i vogyon hosznosíiósóro Vonoikozó Vogyonkezeló
szeződés köieezó ToÍiolm] eeméii, lovÓbbó o 9erzódés ielmondÓsÓÍo
vonolkozó részlehzobólyoko i oz Nv|v' Íendelkezései loÍiolmozÓk'

2l.D s- (]) A vogyonkezélói o Vogyonkézeló] jog gyokoróso sorón oz NVtV'
]].s.{8) bekezdésében Íoglo1 joook és kÖielezettséqek ilé1k meg'
Vogyonkeueó o kezelésében éVó vogyonno ti'iÍénó 9o2dó kodÓs kerelében
oz Mölv l09's. (ó)_(7) békezdéseben loqloiokon iÚl, köiees gondoskÓdni oz
önkoímón'?oli vogyon éÍiékenek megózéséról, Ólogónok megÓVÓsóró'
Üzenrképe!ÓlopolónoklennioiíósÓrÓ. Köielestovóbbó o Vogyonkezelésben
lévÓ önkormÓnyzoii Vogyonno lende ]eié5szeÍÚen ' oz odoi| Ógozoii
szobo yok szeínl. oz Ólio]óbon elvÓlhoió gondosóggol gozdólkodn '(2) A vogyonkezelói ]og gyokoílósói' o Vogyonkezelési 9e..ódésben
meghoiórozoli jogok, köTeezelhégek |eliegíiésél oz ÖnkormÓnyzoi -HVo1oo

A' önromónytot köveielé!éltől voló lemondó3

22.s Az ónkormÓn'zo1 köveie ésénd _ minloz ónkormónyzot vogyon részéló!
voló lemondós joq oz odósok, VeVók és eqyéb kove|elések VonoikozósÓbon
o képviseló_teíÜ el jogo '

23.9 (l)A köveie ésekólcsok okkor ehél lemondon. ho:
oJ07 nem vevé yézleÍ oz önkomónyzo| likvidiiósói
b) o kÖve|elés éNényesitéséÍe indíloti eljóÍÓ5 nem veze] eledményre és

rémény sincs o köveie és késÓbbiekben voló béhojlósóro.
c) o köveie és behojiÓsóro löÍlénó behoj|ósÓÍo b]zonyiihoióor o kÖveieés

ó$zegéi megho odó kóhégge jóÍ'
d)o bÍósog bevonósóvo iöíénó beho]tós solÓn Íigyelembe Véve o?o b.

pon|okbon logoI|okoi o kÖVeieéyől voló lemo.dÓÍÓ bÍói eqyezség

e)A kÖVeleé$e érin|ei]személy vogy szerv.em elérheió, nem lehe|ó le é5

(2) A köveieésekól Voló |emondÓs iöriénhel oz egé' kóVeteléye vogy

At inlézmények gotdólkodólo o voqyonnol

24' s (] )Az ónkormóny2o] óiololopí|o1i iniézmény vooyono ozónkoÍrnónYzoi
Vogyono' omi]oz Önkormónyzol oz oopiioil in|ézménY hosznÓlo|óbo od A



hosznóo| é5 hosznÓloi jog. Vogyonkezelési jog Óiodóso ingyenes. oz
önkoÍnrón}zoi o hosznó oi e]lenér|ékéÍ nem kÖVeie]heli'

(2] AzönkÓimón'zo1 Vogyon hosznÓlÓ]o kölelesiejésileniozönkormónyzoioi.
m nt iUlojdonos1 ierhe ó fizeiési kö|elezeihégékei'

(3) Az iniézmény o hosznólo]Óbo kopoT| ingollonokol és ingókoi oz
o oplelodoto sére me nélkÜ bevélelei nöVe ésére Íordiihoijo.

25. s A képvise ó_ieíÜleÍ Íe]hoiolmozo oz iniézmény Veze1ó]ét oz
oóbb]okbon nevesíieli iel|éjelek meleil egyes vogyonkezelési jogok

o)Az ]nlézmény Veze|óié oz iniéznrénY
oo) ese|ije leggel. olkolmonkén|'
ob) moxmlm l hónop idÓtóVoiro' és

hosznó oiÓbo odo|l in9oi]onokro:

200'0@ Fi_io soiÓi holóskÖíében bér ei

b) Az i.iézmény Veze|óje oz jnlézmény hosznÓo|óbo odoij ingÓkoi
hosznosiiholjo. ho o hojz.osílós nem zovoÍjo oz o opÍe odoi el Óiósól.

c) Az iniézmény Vezelóje iÖ|eles qondoskodni 02 inlézmény hosznó]olÓbon
éVó ingotonok korbontor|ósóéÍi. oz ehovnólódol] ingók pónósóéíl. Az
niézmény köie|es o ieni kodÓsoko| o kólhégveiési iervezés lolyomoiÓbon
Í'ósos e óler]esziésében jelezn]

d) Az niézmény hosznÓlo1Óbo odoil n9o1onok és irgók Íe Újíióso oz
önkormónyzol é5 ]ntézmény közöslelodoio. A felÚjíiÓs lórgyóbon o képviseló
iesiÜlei dóni oz niézr.ény írÓsos e Ólerjesziése oopjón o köLhéovelé5

A képvseő ieíÜlei o kóhégve|és Íendeleiében döni oró. hogy o sojÓi
vogy oz inlézmény kölhégvelésében szerepe|eii-e o ÍelÚjílósieló rónyzolokol'
s bocsÓljo e rende kezéÍe o fe Újiiosi pénze9kÓzókel'

eJA2lniézmény o hosznÓotÓbo odo|i Vogyon| nem ierhelhelimeg'

f) Az inlézmény oz olrpíiÓ okiroTo szeíni vÓlolkozhol, s Vehel ré'l

2ó. 5 A gozdólkodÓso megszeNezéséÍe |ekin|eilel oz önÓlóo. mÚködónek
besoÍoll inlézmény vogyonkezelési fe odotoi oz önólóon mÚkódó n1ézmény.
volomini o gozdó kodósÓnok Viieére kijeló]| ónólóon mÚködi és gozdÓlkodó
nlézmény közÖlii _ o képv]seó |eíÜlei óliol jóVóhogyoll _ mególopodó5

t, tE.lEZET
A vAGYoNtEtlÁl
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mÓdosi1ósoúól szÖó a/2a]]'(v'2a') Ki' íendelei. 7/2olo.{lV'29 ) Ki' rendeei.
8/2009.(]V'3o') Kl' rende|él' 7/2008.(V'05 ) Kl' Íendelei. 9/2$7.|v.27 ) Kt'
rendelel.231200ó'{Xll'0]') Kl' Íendeei, ]ó/2ú6 (vl'29 ) ki' rendeet.
7/200ó.l l'3o') Kl' rendelei. l0/2005'(V '28') Ki rendelel.

vo55lm.e .]l:. Wébehé BonduÍ Ro.ólio :{
poqo'm- |e' l ö''é9'ló

zólddék| 2o2o febr!óí 05 nopjóVol hotóyos ÍendeeÍ egyséoes íeÍkeze1be

FÖdéók.2020 lébnJór05

(rl) módosilota a 25]!0l2.(xll''l.) ónrormnít,lli rtnd.lcl. haNjlyos 2ol2' dgcember 22 napjálól.
c2) nródosno!! a30/20r2.qII.27.) i]nloÍmin}zlli rcnd.l€i. hslllyo\ 20I2 dscÍbü23'napjílól]
(13)módosilot3al0/!0t3.ov.29.)ónkormóny.lti.cnd.lcl.halályo\2o13'ápÍilis]onaprá!óli
(''l) 

'nódosno(a.9/20l'r'(v'0s') 
ónkdrnín:_z2li ren.td.t. hdilyos ]0l4 

'ni]u5ó'níplá1ólic 5) módo s ibns r l l/20 t 5.(v' I 

'.)önkornány.rii 
.eDdcl.t. hÍályos ]o l 5. máj us l r üpj álól
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