
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (V.02.) rendelete az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról 

                                          szóló 7/2013. ( IV.04. ) rendelete módosításáról. 

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés b. és c. pontjában, 11. § (16) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja alapján az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. ( IV.4. ) rendeletét ( a továbbiakban: R. az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 
 

A R 5.§ ( 3 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

 

   „ ( 3 ) az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthető: 

 

   a./   A 8 millió Ft egyedi értéket meghaladó vagyont értékesíteni a nemzeti vagyonról szóló  

          törvényben foglaltak figyelembe vételével, a képviselő-testület általi kijelölést követő- 

         en, nyilvános árverés útján lehet, a rendelet. 1. számú mellékletében foglalt eljárásnak   

 megfelelően. 

  

  b./   Az  a)  pontban   meghatározott értéket el nem érő vagyont értékesíteni a nemzeti            

 vagyonról szóló törvényben foglaltak  figyelembevételével, legalább három írásbeli 

 ajánlat   bekérése útján lehet.  

     

  c./  Az ajánlatkérés a polgármester hatáskörébe tartozik, aki az ajánlatok beérkezését    

 követően azokat elbírálás céljából a képviselő-testület elé terjeszti. „  

 

2. § 
 

     A R. 10. § ( 3 ) bekezdés a./ és b./ pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

 

  „  ( 10 ) a vagyon használatának és hasznosítási joga átengedésének feltételei:  

 

a./  A vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése, amennyiben az érintett 

vagyontárgy forgalmi értéke 8 millió Ft egyedi érték feletti, a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben foglaltak figyelembevételével nyilvános árverés útján lehet a rendelet 1. 

mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően.   

 

 

 

b./ Az a) pontban meghatározott értéket el nem érő vagyon használatának és hasznosítási 

jogának átengedése a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 

figyelembevételével, legalább három írásbeli ajánlat bekérése útján lehet. Az 



ajánlatkérés a polgármester hatáskörébe tartozik, aki az ajánlatok beérkezését 

követően azokat elbírálás céljából a képviselő-testület elé terjeszti.   

  

                                                                  3. § 
 

 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

     

A képviselő-testületi ülés napja: 2013. április 30. 

 

 

 

 

 

 

              Bagó Ferenc                      Kovács Szabolcs   

              polgármester               jegyző  

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. május 02. 

 

                        Kovács Szabolcs   

                      jegyző  


