
 

 

Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

16./2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati vagyonról 

 

Érsekhalma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§(1) 6. pontjában, 5.§ (2) b) és c) pontjában, 5.§ 

(4) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 107 §-ában kapott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

I.Fejezet 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed 

 

a) Érsekhalma Község Önkormányzatára, annak szerveire 

b) Érsekhalma Polgármesteri Hivatalára 

c) Mindazokra a dolgokra, melyek Érsekhalma Község Önkormányzatának tulajdonában 

vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, a vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és 

közhasznú társaságokban az Önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az 

értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon). 

 

 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. 

 

 

II. Fejezet 

 

1. Az önkormányzati vagyon 

 

2.§ (1) Az önkormányzat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősíti az 

alábbi vagyont az 5/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete alapján: 

 

a.) Bajavíz Kft-ben (székhely: Baja, Mártonszállási út 81.) nyilvántartott érsekhalmi 

önkormányzati társasági részesedést. 

b.) Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: Vaskút, Kossuth u. 90.) –ben nyilvántartott 

érsekhalmi  önkormányzati társasági részesedést. 

(2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az egyes      

állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi  

      XXXIII. törvény 23.§ (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is. 



 

3.§(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona a rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott vagyon. 

 

 

2. Az önkormányzati vagyon hasznosítása  

 

4.§ (1) A közüzemi szolgáltatás biztosításához szükséges vagyontárgyakat üzemeletetési szerződés,  

koncesszió, vagy közös gazdasági társaság alapítása útján kell hasznosítani. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon üzemeletetése nyilvános pályázati kiírással valósulhat meg. A 

pályázatlebonyolítása zárt borítékos versenyeztetés eljárással történik. A pályázat meghirdetése, a 

borítékok bontása, rendszerezése, a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának feladata. 

 

(3) A pályázat meghirdetéséről a polgármester gondoskodik legalább egy megyei napilapban, a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Érsekhalma Község Önkormányzatának hivatalos honlapján 

való közzétételével. 

 

(4) A pályázati kiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg, melynek kötelező tartalmi elemei: 

a) az üzemeltetéssel érintett vagyon pontos megnevezése 

b) az üzemeltetés időtartama 

c) a borítékbontás időpontja és helye 

d) a mérlegelési szempontok sorrendje és azok súlya 

 

(4) A pályázat esetén az összességében legelőnyösebb üzemeltetési ajánlatottevő a nyertes. 

 

(5) Az üzemeltetési szerződésben rögzíteni kell, hogy az üzemeletető a vagyonérték szintjét köteles 

megtartani. 

 

(6) Az eredmény kihirdetésére a pályázati kiírás szerinti időpontban kerül sor. 

 

(7) Nem kell pályáztatási eljárást lefolytatni, ha a képviselő-testület döntése alapján az üzemeletetési 

szerződést az önkormányzat kizárólagos, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társasággal köti meg. 

 

 

III. Fejezet 

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

 

1.  Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása, a tulajdonjog átruházás 

 

 

5.§ A vagyon értékének megállapítása esetén, az Érsekhalma Község Önkormányzatának 

nyilvántartásában szereplő könyv szerinti érték az irányadó. A Képviselő-testület döntése alapján 

független, hivatalos értékbecslő által meghatározott értéket kell alapul venni.   

 



6.§ (1) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete, 

vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolhatja. 

 

 (2) Az önkormányzati vagyon hasznosítása során a versenyeztetést nyilvános pályázati kiírás alapján 

kell lefolytatni, amely lehet 

a) nyílt licites 

b) zárt borítékos 

 

(3) A pályázati kiírás feltételeit a Képviselő-testület állapítja meg, melynek kötelező tartalmi elemei:  

a) nyílt licites eljárás esetén: 

aa) a legalacsonyabb nettó ár, bérleti díj megjelölés 

ab) a fizetési feltételek meghatározása 

ac) az ingatlan megtekintésének időpontja 

ad) a licit és eredményhirdetés helye és ideje 

 

 

b) zárt borítékos pályázat esetén  

ba) a legalacsonyabb nettó ár, bérleti díj megjelölés 

bb) a fizetési feltételek meghatározása 

bc) az ingatlan megtekintésének időpontja 

bd) a borítékbontás időpontja és helye 

be) az áron kívüli mérlegelési szempontok sorrendje és azok súlya. 

 

(4) A pályázat kiírásáról, a licittárgyalás lefolytatásáról és a zárt borítékban benyújtott pályázatok 

rendszerezéséről a Képviselő-testület mindenkori pénzügyi bizottsága gondoskodik. 

 

(5) A pályázat meghirdetéséről a polgármester gondoskodik legalább egy megyei napilapban, a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Érsekhalma Község Önkormányzatának hivatalos honlapján 

való közzétételével. 

 

(6) Zárt borítékos pályázat esetén az nyújthat be ajánlatot, aki az ajánlati biztosítékot befizette, a 

pályázati kiírás feltételeit elfogadja és – amennyiben van ilyen – a részletes pályázati dokumentumot 

megvásárolta. 

 

(7) A licit eredményének megállapítása 

a) a nyílt licit esetén a legmagasabb összegű vételi ajánlatot, vagy a legmagasabb bérleti vagy 

egyéb díj ajánlatot tevő a nyertes. 

b) zárt borítékos pályázat esetén az összességében legelőnyösebb vételi ajánlatot vagy a 

legmagasabb bérleti díj vagy egyéb díj ajánlatot tevő a nyertes. 

 

(8) Az eredmény kihirdetésére a pályázati kiírás szerinti időpontban kerül sor. 

 

(9) A döntésre jogosult döntését követően az ajánlattevővel az ajánlat elfogadásától számított 15 

napon belül a polgármester köt szerződést. A szerződéskötési határidőnek a pályázatot elnyerő 



részéről történő elmulasztása esetén a szerződést a következő legjobbnak ítélt ajánlattevővel lehet 

megkötni, amennyiben ez az ajánlat is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. 

 

(10) A hasznosításból származó bevételek elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 

törlesztésének fedezetéül szolgál. 

 

(11) Zárt borítékos pályázat kiírására akkor van lehetőség: 

- ha a nyílt licites pályázat nem vezet eredményre, 

- ha a nyílt licites pályázat túl költséges lenne, 

- ha előre látszik a vagyontárgy, illetve az ellátandó feladat jellegéből adódóan, hogy a pályázati 

feltételeket csak bizonyos kör tudja teljesíteni, 

ha az önkormányzati érdekek, különösen a közszolgáltatások ellátása vagy üzleti titok megóvása azt 

szükségessé teszi. 

 

7.§(1)  A közvetlen értékesítés esetei az alábbiak: 

 a) 1 millió forintértéket el nem érő vagyonérték esetén 

 b) önálló építési teleknek nem minősülő telekrendezés, kiegészítés 

 c) ingatlancsere esetén. 

 

(2) Ingatlan értékesítés során a forgalmi értékbecslés és szerződés elkészítésének költségei a vevőt 

terhelik. 

 

(4) Az ingatlan értékesítés során felmerülő valamennyi az eladót terhelő költség az ingatlan 

értékesítéséből befolyt vételárból finanszírozandó. 

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 24/2005. 

(XI.30.)  önkormányzati rendelet. 

 

Érsekhalma, 2013. október 11. 

 

 

Horváth Roland     Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

polgármester       jegyző 

 

E rendelet kihirdetve:  

2013. november 27.  

 

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

 Jegyző 

 



1. számú melléklet a 16/2013.(XI..26.) 

önkormányzati rendelet 3.§ hoz. 

 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 

 

 

 

sorszám hrsz. megnevezés utca+házszám teljes terület(m2) 

1. 65 

 

Új iskola Petőfi u.9. 5128 

2. 256/A/1 Közösségi ház Fő u.19.  

3. 73/3 Faluháza Fő u.22. 2181 

 

4. 73/3 Kukamosó, -

tárolóhelység 

Fő u.22. 8 

5.  65 Iskolai faszín Petőfi u.9, 40 

6. 73/3 Klubhelység Fő u.20. 231 

7.  256/A/2 Napközi konyha 

(régi) 

Dózsa u.1.  

8.  248 Technika terem Ady u.13.  

9. 254/2 Orvosi rendelő, 

lakás 

Dózsa u.3. 2850 

10. 257 Vegyesbolt Fő u.19. 248 

11. 256/A/2 Óvoda Dózsa u.1.  

12. 6/A/2 Szolgálati lakás József A.u.9/B. 91 

13. 65 Napközi konyha 

(új) 

Petőfi u.9. 90 

14. 442 Tüzivíz kiviteli 

műtárgy 

  

15. 208/5 Kerítés Akác u. 6. Akác u. 6.  

16. 208/9 Kerítés Akác u.14. Akác u. 8.  

17. 64 Kezelőépület Deák u. 1964 



18.  Csőhálózat 80km   

19. 64 Betonút Vízműnél Deák u.  

20.  Csőhálózat 80km   

21. 64 Mélyfúrású kút 

II.sz. 

Deák u.  

22.  Földkábel  

4x50/50 

  

23.  Jelzőkábel   

24.  Földkábel 

4x16/16 

  

25.   Jelzőkábel 4x1,5   

26.  Jelzőkábel 5x2,5   

27. 64 Kapu Deák u.  

28. 64 Térvilágítás Deák u.  

29.  Csőhálózat 

100km Hildi 

bejáró 

  

30.  Csőhálózat 

100km Hildi 

bejáró 

  

31.  Csőhálózat NA 

80km 

  

     

 

 


