
Murony Kiizség onkormányzata Képvisel - testiiletének

5/2008. (Iv. 3.) sz. iinkormányzati rendelete

Az iinkormányzat vagyonár l és a vagyontárgyak feletti

rendelkezésÍ jog gyakorlásának szabályair l
(egységes szerkezetben)

(*s)M.rrony Kcizség Önko rmányzata Képvisel -testti|ete az Alaptorv ény 32. cikk (2)
b ekezdés éb en me ghatáro zott j o galkot i hatáskoréb en, val amint a M agy ar or szág hel yi
onkormányzatair l sz l 201l. évi CLXXXIX. torvény 109. $ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptorvény 32. cíhk (1) bekezdés e) pontjában, a Magyarország
helyi onkormányzataír l sz l 2011. évi CLXXXIX. torvény 107. $-aban, va|atrtint a helyi
onkormányzatok és szerveik, a koztátrsasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségri szervek feladat- és hatáskoreir l sz l 199l. évi XX. torvény 138. $ (l)
bekezdés j) pontj ában meghatározott feladatkorében eljárva a kovetkezok rendeletet alkotja:

I. fejezet

Murony Kiizség Önkorm ányzatátnak vagyona

A rendelet hatálya

1. $ (1) A rendelet hatálya Murony Kcizség Önkormányzat vagyonának Észétképez
tulajdonra (ingatlanokra, ing kra) és a vagyoni értékrí jogokra terjed ki (továbbiakban:
onkorm án yzati vagyon) .

(2) Nem terjed ki a rendelet hatá|ya, a hitelviszonyt megtestesít értékpapírok megszerzésére
és elidegenítésére, valamint az éves koltségvetés altal j vahagyott pénzeszkozokkel val
gazdáLkodásra.

2. $ (1) Murony Kozség Önkormányzat e rendeletben szabá|yozottingatLanvagyon
nyilvántartását a l47ll992.(XI.6.) Kormány rendelet alapj étn, vaLamint e rendelet szabálryai
szerint a Polgármesteri Hivatal Pénzugyi Csoportj alátja el (továbbiakban: általános
vagyonkezelo).

(2) Az általános vagyonkeze|o hatáskore a mtíkodtetés során felmerril hat sági e|járásokban
a testtilet képviselete.

Az iinko rmányzati vagyon

3. s (1) Az onkormányzati Vagyon kiilon része atorzsvagYon, amely korébe tartoz
vagyo nt ar gy ak fo r gal omk ép tel en ek, v a gy kor|áto zo tt an forg al o mkép e s ek.

(2) 
^ 

t<irzsvagyon tárgyait torvények, valamint e rendelet állapítja meg

(3) Torzsvagyonná olyan onkormányzatl tulajdonri vagyontargyak nyilváníthat k, amelyek
kozvetlen kozszolgá|tatás céljátra, Vagy akozhatalom gyakorlására szolgálnak.

() Az egyes vagyont árgyak onkormán yzati vagyon részeibe val besorolásának a|apja a

vagyont árr gy j elle ge, használatai m dj a
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(5) Az i| ingatlanvagyon szerzésre feljogosított egyidejríleg dcint a vagyon besoro|ásár |,

val amint mríkci dte toj ér o|.

(6) A 100 E Ft forgalmi értékhatár alatti (5) bekezdésbeli jogkort a Polgármester gyakorolja.
100 E Ft forgalmi értékhatár fe|ett a Képvisel -testiilet jár el.

(7) Az intézményi gazdáIkodás során keletkezett tcibbletbevétel terhére tortén ing ság
vételére, éprilet felrij ításra, b eruh ínásr aj o go sult :

a. 100 E Ft egyedi értékhatárig a Polgármester saját hatáskorben,
b. 100 E Ft egyedi értékhatár fe|ett a Képvisel -testtilethozzqárulása sztikséges.

(8) A (7) bekezdésben a 22. $ (2) bekezdésében selejtezésre és ing k értékesítésére, valamint
a 22. $ (6) bekezdésében meghatározotta|<ra az

a. Általános Iskola és Óvoda
b. Polgármesteri Hivatal
c. Napkozi otthonos Konyha

intézményeknél az értéldtatárok, valamint dontésre jogosultak kore az alábbi:

a. 100 E Ft egyedi értékhatárig azintézmény vezetoje saját hatáskcirben dcint,
b. 100 E Ft egyedi értékhatár felett a Képvisel -testti|ethozzájárulása sztikséges.

Vagyonleltár

4. s (1) A vagyonleltár a muronyi Önkormányzattulajdonábana koltségvetési év végén (zár
napján) meglév vagyon hiteles állapot szerinti kimutatása. Célja az onkormányzati tulajdonri
vagyont ár gy ak számb avétel e értékb en, v aEY naturál i s j e l 1 emz k al apj án

(2) 
^ 

vagyonleltárban szerepeltetni kell az cinkormányzati vagyont terhel kcitelezettségeket.

(3) A vagyonleltar az onkormányzatí vagyont torzsvagyon - ezen beliil forgalomképtelen és
kor|átozottan forgalomképes vagyon- valamint forgalomképes vagyon (nem torzsvagyon)
bontásban, dZ egyes vagyontargyak koztil a tárgyi eszkozoket és immateriális javakat
tételesen, akészleteket, vagyontátrgyakat pénzértékben vagy mennyiségben veszi szánba a
vonatko z szátmviteli szabályok szerint.

(! Az onkormányzatí vagyonle|tárt az éves koltségvetési beszámol hoz (zÍrszámadáshoz)
csatolva a képvisel -testriletnek be kell mutatni.

(5) A vagyonleltár tartalmi adatait a mindenkori hatályos szétmviteli torvény, valamtrtt' az
<inkormányzatok tulajdonában lév ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáItatási
rendjér l sz l szabályai szerint kell meghatározni.

( 6 ) A képvi se l -te stiil e t áLtal' j v áhagyott vagyonl eltár nyilváno s.

5. s (1) A vagyonleltár alapjátképezo nyilvántartás állományának felfektetésér l és
folyamatos vezetésér l, valamint a vagyonleltár osszeállítását l a jegyzo gondoskodik.
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(2) A jegyzo koteles biztosítani a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az
onkormányzati tulajdonir ingatlanok vagyonkataszterében szerepl ingatlanok adataival val
egyez séget.

Forgalomképtelen tiirzsvagyon

6. $ (l) Forgalomképtelen mindaz avagYotr, amelyet torvény Vagy a képvisel _testtilet

rendeletével annak nyilvánít így a helyi kcizutak és mritárgyaik, terek' parkok.

(2) 
^ 

forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kotott szerzodés semmis.

r-t)13) Murony kozség Önkorményzat forgalomképtelen ingatlanvagyonát az l. sz. melléklet
tartalmazza.

Korláto zottan forgalomképes ttirzsvagyon

7. s (1) Korlátozottan forgalomképesek

a.) intézmények és a Polgármesteri Hivatal éptiletei
b.) rend ri szolgá|ati lakás,
c.) kcizmtivek,
d.) mindaz avagYotr, amelyet a képvisel -testiilet rendeletével annak nyilvánít.

(2) 
^ 

torzsvagyon korlátozottan forgalomképes térgyaival a tcirvények és e rendelet keretei
kozott lehet rendelkezni.

t-z)13) Murony kozség Önkormtnyzatkorlátozottan forgalomképes ingatlanvagyonát a 2. sz.
mel 1 ékl e t tar1aImazza.

() Az Önkormányzat az áIlarr tíztartásr L sz \ 1992. évi XXXVII. Torvény 97. $ alapján
kezelésében lév vagyont, a megjelolt intézményeknek az alapít okiratukban el írt feladatok
ellátásra átadja.

Forgalomképes vagyon

8. s (l) Forgalomképes mindaz a Vagyon, amely nem tartozlk az 6. $ (1) bekezdése, valamint
a 7. $ (1) bekezdésének hatáIya a|á, így ktilonosefl az onkormányzati vagyon részétképezo:

1 . onkorm ínyzatt tulaj donir lakások,
2. onkormányzati tulajdonri' nem lakás céljára szolgál helyiségek,

i . -r'#l'l:',i *í *é s z1 et ek'
5. vagyoni értékti jogok.

(2) (*')M.r'ony kozség Önkorm ányzattnak forgalomképes ingatlanv agyon-tárgyait a 3.

számu mel 1 ékl et tartalm azza.
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II. fejezet

Az iinko rmányzatÍ vagyon feletti rendelkezési
jog gyakorlásának kiiziis szabályai

A tulajdonosi jogok gyakorlása

9. $ (1) A tulajdonosi jogok az onkormányzatot illetik.

(2) Az onkormányzatot ennek kovetkeztében megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kotelességek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(3) A tulajdonost megillet jogok gyakorlásár l a képvisel -testtilet rendelkezik.

(4) A Vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása során figyelemmel kell lenni az
idevonatkoz jogszabáIyok -így ki'ilonosen az onkormányzati torvény, aZ állarrhántartási
torvény - rendelkezésire. A torzsvagyont azok az intézmények haszná|1ák, amelyek az adott
ingatlanban aZ e rendeletek hatáLybalépésekor kozszo|gáItatást tejesítettek, illetve amely
intézményt használatra a képvisel -testiilet feljogosítja. Az íntézmény ennek keretében
koteles gondoskodni az ijrzemeltetésr l és az állagmeg vásr l.

A ttirzsvagyon felettÍ rendelkezési jog gyakorlása

10. s (1) A forgalomképtelen vagyontfugyak elidegenítésére kot tt szerzodés semmis. Az
ilyen vagyontárgy nem terhelhet meg, nem kothet le' s nem lehet kovetelés biztosítéka
tartozás (hitelfelvétel, kotvénykib o cs átás) fedezete sem.

(2) A korIátozottan forgalomképes onkormányzati vagyon szerzésérol, elidegenítésér l,
megterhelésér l, alapítványba és gazdasági társaságba ttirtén bevitelér l a képvisel _testtilet

rendelkezik.

(3) Az t évet meghalad , vagy határozatlan idejtí bérbeadáshoz a képvisel _testiilet dontése
sztikséges.

(4) A képvisel -testiilet és hivatala hasznáIatában lév vagyontárgyak tekintetében e $ (4)
bekezdése szerint bérleti szerzodés megktitésére - képvisel _testtilet dontése alapján _ a
pol gármester j o go sult.

11. s Q) Azintézmények a feleslegessé vál eszkozok értékesítését vagy selejtezését
100. 000.- Ft egyedi konyv szerinti brutt értékhatár felett a képvisel -testtilet el zetes
hozzáj árul ás ával vé gezhetik.

(2) Az intézmények, a hivatal a használatukba lévo onkormán yzati vagyont , a résztikre
nyrjtott témogatást és sqát bevételiiket -az alapít okirat szerinti tevékenység keretében-
o nál 1 an haszná|hatj ák fe 1 mrikci dé srik é rd ekéb en.

(3) A polgármester korlátozottan forgalomképes vagyonnak hasznáIatba adásra, bérbeadásra
kotott, illetve egyéb tulajdonjog korlátozással járr , 5 évet meg nem halad megállapodásr l,
szerzodésr l a megkotést kcivet Soros iilésen kciteles Íé$ékozatni a képvisel _testtiletet.
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12. s (1) A vagyon gazdasági társaságba, alapítványba tortén bevitelével kapcsolatos dcintés
_értékhat árt l fii ggetl eniil - a képvi se 1 -testtil et hatáskoréb e tarto ztk.

(2) Az onkormányzat intézménye használatában gazdasági társaságí tt ajdonrész, iz|etrész
nem lehet, gazdasági társaságba'' tulajdonrészt,izletrészt csak az onkormányzat szerezhet.

(3) Forgalomképes ingatlant csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet értékesíteni,
továbbá ingyenesen használatba adni a képvisel -testÍilet dontése alapján.

() Az 100.000._ Ft-ot meghalad értéktí ingatlant nyilvános hirdetéS vagy páIyázat n an lehet
értékesíteni, tart san bérbe adni.

(5) A dontés meghozataléhan kiemelt szempontként kezelend a mennyiségi szemlélet
(bérleti díj nagysága), valamint avá|Ia|kozástárgya. Ez ut bbi alapján el nyben részesíten,d k
azok a vállalko zások, amelyek a telepiilés hiányellátásu és a helyi munkanélkiiliség
csokkentésére alkalmasak.

13. $ Az nkormányzattulajdonában lév mezogazdasági rendeltetésri foldek haszonbérbe
adását a polgármesteri hivatal végzi a képvisel -testtilet ez irányu dontése alapjan.

Az iinko rmányzati vagyon hasznosításának nyÍlvánoss ága

14. $ (1) Azonkormányzatívagyont elidegeníteni, ahasználat, illetve ahasznosítás jogát

átengedni- az értékesítési célt szolgáI dolgok és a szokásos kereskedelmi kapcsolatok
kivételével - 100.000,_ forint értékhatárt meghalad értékti vagyontárgy esetében, eltér
tcirvényi rendelkezéshiányáhannyilvános hirdetés ritján a legjobb qánlatot tev részére
lehet.

(2) 
^vagyontárgy 

nyilvános értékesítése és hasznosítása esetében a tulajdonosi jogok
gyakorl j ánakj váhagyása a hasznosításra val kijeloléshez sziikséges. A nyilvános
értékesítésre irányul dontés más szervet vagy személyt felhatalmazhat a hasznosítás
m djának, részletes feltételeinek meghatározására.

15. s (1) A Pénztigyi Csoport, nyilvántartástvezet az onkormányzati Vagyon hasznosítására
kotott szerzodésekr l és gondoskodik a hasznosítás jogi iratnyilvántartásának felfektetésér l.

(2)^nyi1vántartás nyilvános, tartalmár l az 1992. évi LXIII. Torvény szerinti eljárásnak
megfelel en a jegyzo intézkedése szerint szolgáltathat ktizérdekti adat.

Az iinko rmínyzati vagyon értékének meghatározása

16. $ (1) Az cinkormányzati vagyon részétképezo vagyontárgy forgalmi értékét
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni, amennyiben azmás m don nem
határozhat meg.

(2) 
^vagyontargy 

értékét l ftigg tulajdonosi jogk r gyakorl ját, amennyiben a hasznositás a

vagyontarey egy részére vonatkozik, a vagyonrész értéke alapján kell megállapítanl

(3) Ha szerzodés tárgya t bb vagyontarey (vagyontomeg), a rendelet értékhatána vonatkoz
rendelkezéseinek a\kalmazásakor a vagyontárgyak egytittes értéke az írányad .
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Etjárás a tulajdonos képviseletében

17. $ (1) A tulajdonosi jogokat gyakorl szerv vagy személy a tulajdonosi jogok gyakorlása
kcirében náll an gyakoroIja a vagyontargyat érint hat sági eljárásban a tulajdonost illeto
nyilatkozattéte|ijogot, továbbá akozigazgatási és bír sági eljárásban azngyfél (peres fél)
jo gát. Az Önko rrnényzatj o gi képvi seletének ellátásár l a P o1 gármester intézkedik.

(2) A tulajdonosi jogokat gyakorl szerv vagy személy gyakorol1a az osztatlan kozos tulajdon
esetében a tulajdonostársat megillet jogokat, teljesíti a tulajdonos kotelezettségeit.

(3) A tulajdonosi jogokat gyakorl szerv vagy személy a vagyontárgy hasznáLatával
(bérletével) cisszefiiggésben gyakorolja a hasznáIatba ad vagy a használatba vev jogait,
te lj e síti a használatb a ad vagy hasznáIatba vev kcite 1 ezetts é geit.

Önkorm ányzativagyon ingyenes átengedése

18. $ (l) Az onkormányzati vagyont ingyenesen átruhazni ajándékozás,kozérdekti
kotelezettségvállalás, alapitványrendelés és alapitványíhozzájárulás jogcímén, ezenkíVtil
els sorbanaZl99l. évi XXXil. Torvény végrehajtását el segítetdokozszoIgáltatást' illetve
á|Iamigazgatási feladatot ellát áIlami SZerV részére, tovabbá ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezése kapcsán lehet.

(2) Az onkormányzati vagyon átengedésére e rendelet 3. $ szabáIyait kell alkalmazni.

Vagyonhoz kapcsoltíd kiivetelésr l ttirtén lemondás

19. s (1) Jogszabá|y eltér rendelkezése hiányában az tinkormányzatot megillet kovetelések
koziil azol<r l lehet lemondani:

a) amelyre az ad s ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet vagy a ta|ált
fedezet a kovetelést csak részben fedezí,

b) amelyre a felszámolás, aZ ad sságrendezési eljárás befqezésekor a
vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszkoz nem nyujt fodezetet,

c) a mindenkori koltségvetési torvényben meghatározott kis osszegrí kcivetelések
tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a
végrehajtással kapcsolatos koltségek nincsenek arínyban a kovetelés várhat an
behajthat osszegével ( a végrehajtás veszteséget eredményez vagy noveli a
veszteséget)' illetve amelyné| az ad s nem lelhet fel,

d) amelyet bír ság el tt érvényesíteni nem lehet,
e) amely ahatáIyos jogszabályok alapján elévtilt.

(2) A kovetelések érvényesítése (behajtása) érdekében tett intézkedéseket igazolni kell. A
behajthatatlan koveteléseket elengedni (torlés) - amennyiben jogszabály eltér en nem
rendelkezik _ a Polgármester, helyi ad k esetében a jegyz vagy az álta|a megbízott
személy jogosult
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III. fejezet

Rendelkezés az egyes iinkorm ányzati tulaj donri vagyontárgyakkal

A forgalomképtelen vagyon hasznosítása

20. $ (1) A forgalomképtelen Vagyon tulajdonj ogát nem érint hasznosítás a Polgármester
hatáskorébe tartozlk.

(2) A Polgármester hatáskorében el1átrva gondoskodik a vagyontárgyak hasznositására
irányul megállapodások, szerzodések megk téSér l, valamint a tulajdonosi pozíci b l ered
j o gnyilatkozatok kiadásár l.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása

21. s Q) Az onkormányzat vagyona felett aLtasználati jogotazoníntézmények gyakorolják,
melyek a vagyon felett akezeloi joggal rendelkeznek.

(2) Az intézmények áLtaI szerzett vagyon az cinkormányzat tulajdonába és a szerzo intézmény
hasznáIatába kertil, melynek hasznáIatba adásár l a vagyon megszerzoje dont.

(3) Az onkormányzatintézményei ahasznáIat jogánál fogva jogosultak és kotelesek a vagyoni
eszkozok rendeltetésszeni hasznáIatátra, mtíkodtetésére, fenntartására, a Vagyonhoz fuz d
kozterhek viselésére, tevékenységi konikben a hasznok szedésére.

(4) A haszná| k kotelesek a rájuk bízott vagyont a számviteli el írások szerint nyilvántartani.

22. s Q) Az ingatlanvagyon elidegenítésének, apportálásának, biztosítékául adásának
engedélyezése a Hivatal el terjesztése alapján- az érintett ágazatilletékes bizottsága
véleményének kikérése után - a 3. $-ban szabályozottak szerint torténik.

(2) Az onkormányzat intézményei hasznáIatában lév ing k értékesítésére, ingyenes
átadáséra, apportálására, biztosítékul adáséra, selejtezésére vagy egyéb m don tcirtén
megterhelésére a 3. $ (7) bekezdés sz áIyait kell alkalmazní.

(3) Az intézménynél feleslegessé vált ing ságok kcirér l - értékhatána tekintet nélkiil _ az
elidegenítést, ingyenes átadást megeloz en a Polgármesteri Hivatal hozzá1érulását kciteles
kikérni.

(4) A hasznáI intézmény a (3) bekezdésben írt vagyontárgyal<ra, azok elidegenítésére,
ingyenes átadása más szervekkel és személyekkel szemben koteles els bbsé get biztosítaní az
onkormán yzat tobb i intézményének.

(5) Az onkormányzat intézményei haszná|atéhan lév tizletrészek, részesedések
elidegenítésér l, megterhelésér l ktils vállalko zásba fektetésér l, illetve gazdasági
társaságban készpénzzel val részvétel szándékár l értékhatárt I fiiggetlenril a Képvisel _

testiilet dcint. A dcintésre vonatkoz javaslatot a Polgármesteri Hivatal terjeszti a Képvisel _
testiilet eIé azÜgyrendi Pénztigyi és Gazdaságibizottság véleményezése mellett.
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(6) Az onkormányzat íntézménye hasznáIatába adott ingatlan bérletre és haszonbérletre
adása tekintetében _ a hasznosításb ljogtigyletként szttrmaz éves szintre vonatkoztatott
bevételre tekintettel - dtintésre jogosult a 3. $ (7) bekezdésében meghatározott személy Vagy
szervezet.

A forgalomképes vagyon felettÍ rendelkezési jog gyakorlása

23. s (1) A forgalomképes ingatlanvagyon tulajdonváItozást érint jog gyakorlása a 3. $ _ban

szab ély o zottak s z erint to rt énik.

(2) 
^ 

forgalomképes vagyon korébe tartoz , e rendelet 3 . számu mellékletében szerepl
tulajdon kezelésérol, hasznosításár l a Polgármester gondoskodik a (3) - (4) bekezdésekben
foglaltak szerint.

(3) A forgalomképes Vagyon hasznosításétra vagyonkezeloként a Polgármesteri Hivatalt bízza
meg (továbbiakban : vagyonk ezelo szerv ezet) .

(4) A vagyonkezelo szervezet ahasznosítás elokészítése során el zetesen kciteles egyeztetni a
Polgármesterrel, koteles megkérni azlJgyrendi Pénziigyi és Gazdasági bizottság véleményét.

Onkorm ányzatitulajdonban lév ingatlanok értékesítésének hirdetményi rendje

24. $ A megfelel nyilvánosság biztositása végett az cinkormányzat tulajdonában lév
ingatlanvagyon elidegenítése során _ az ingatlan értékét l Íiigg en _ az alábbi hirdetményi
eljárási feltételeknek kell eleget tenni:

a) 2.000.000'- 20.000.000.- Ft értékhatárig aZ értékesítésre vonatkoz hirdetményt 5
munkanapon keresztiil a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján kell kifliggeszteni.

b) 20.000.000,- Ft érté|<határ felett az értékesítésre vonatkoz hirdetményt 5 munkanapon
keresztril a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján kell kifiiggeszteni, továbbá aZ
értékesítési felhívást a megyei napilapban is kozzé kell tenni.

(-u)24lA. 
$ (1) A képvisel _testiilet a kozfeladatok hatékonyabb ellátásaérdekében a helyi

onkormánpat tulajdonéban lév nemzeti Vagyonra anemzeti vagyonr l sz l torvény
rendelkezései szerint, az ott meghatározott személyekkel az cinkormányzati kozfeladat
átadás áho z kap cs o l dva vagyonk eze|oi j o got léte s íthet.
(2) 

^ 
vagyonkezeloijogot az onkormányzati kozfeladat átadáséitoz kapcsolva ellenérték

fojében, vagy ingyenesen lehet megszerezni vagy gyakorolni.
(3) A vagyonkezeloijog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelo akozfeladat
ell átás ár'al kap csolato s j o gokat, kotel ezettségeket átvegye.
(4) Ingatlanra vonatkoz vagyonkeze|oijog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba
tcirtén bejegyzés is sztikséges' amelyr l a vagyonkezel i jog jogosultja saját koltségén
koteles gondoskodni.
(5) A képvisel -testtilet hatáskciréb l nem rubá.zhat át a vagyonkezelési szerzodés
megkotésér l, megsztintetésér l, tartaLmának megállapításár l, valamint m dosításár l
hozand dontés.

(-7)24lB. 
$ A vagyonkezelé si szerzodésnek _ amagasabb szintu jogszabályokban

meghatározottakon tril - tartalmaznia kell:
a) avagyonkezel áIta| kcitelez en ellátand onkormányzati kozfeladat és az elláthat egyéb
tevékenységek meghatározását, kikotve, hogy a vagyonkezelo a kozfeladaton kívtili egyéb
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tevékenységet csak olyan m don és mértékben Láthat el, hogy azÍte veszélyeztesse az átadott
kozfolad at el|átását,
b) a vagyonkezelo áItala feladatai ellátásához alvállalkoz k, kozremtik d k igénybevételére,
és ezze| osszhangb an a vagyonkezelésbe adott Vagyon birtoklás éra, használatára vonatkoz
rend e lk ez é s ek et, ti 1 alm ak at, korláto zás okat,
c) a vagyonkezelésbe kezelésbe adott eszkcizok tételes jegyzékét, értékét, a vagyonkezel i jog
megszerzésének értékét, illetve aZ lngyenesség tényét, a vagyon nyilvántartására, valamint az
azzalkapcsolatos adatszolgáltatásra, és azoke|lenorzésére vonatkoz rendelkezéseket,
d) a vagyonkezel részletes jogait és k telezettségeit,
e) a vagyonkezelésbe adott Vagyonnal val mérhet en eredményes gazdá|kodásra vonatkoz
eloírásokat,

f a vagyonkezelé si szerzodés id tart amát.

IV. fejezet

Vegyes értelmez és zár rendelkezések

25. s (1) E rendelet a|kalmazásában:

1.) Vagyon: azingatlan) aZ ing , a vagyoni értékti jog.
a) Ingatlan: a fold és a folddel alkot részi kapcsolatban álI minden dolog.
b) Ing : a folddel alkot részi kapcsolatban nem á11 mindennemti dolog.

c) 
%ilffff: 

anyagi el nyt biztosít jog, mint:

haszonélvezeti jog,
kezel i jog,
szolgalmi jog,
koncesszi sjog.

2.) Önkormányzat illetékességi tertilete: az onkormányzat kozigazgatási határa
á|tal, behatárolt bel- és ktiltertiletet magába foglal térség, amelyre az
onkormán yzati hatáskor kite{ ed.

3 .) Torzsvaeyon : fogalomképtelen és korlát ozottarl forgalomképes vagyon.

4.) Forgalomképtelen tcirzsvaeyon: a helyi kozutak és mritárgyaik, k zterek,
járdák és miítárgyaik, parkok, a vizek, kozcélri vízi |étesítmények, minden
ingatlan, amit jogsz á|y, illetve az onkormánYat rendeletében
fo gal omképtel ennek nyilv á.nít.

5.) Korlátozottan forealomképes vagyon: olyan ingatlanok, amelyekr l csak
torvény, vagy helyi onkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
szerint lehet rendelkezni. Ilyenek: kcizmrivek, intézmények, kcizéptiletek,
továhbá minden olyan ingatlan, illetve ing amelyet jogsz ály' vagy helyi
onkormánpatrendeletében korlátozottan forgalomképes vagyonnak nyilvanít.

6.) Forgalomképes (nem tcirzsvaeyon) vaeyon: minden' ami nem tartozik az elobbi
két kateg riába, s amelyet jogszabályok és a képvisel -testtilet a korlátozottan
forgalomképes vagyont ár gy ak k<'réb l kivon és forgalom-képessé nyilvánít.
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onkormán}rzat intézménye: aZ cinkormányzat koltségvetésb l fenntartott,
o nko rm án y zat áItal b i zto s í to tt kti z s z o l gá|tatás nyuj t S Z ery.

Mriemlék épÍilet: a mtiemlék, a mtíemlék jellegrí és városképi jelent ségti
éprilet, építmény.

Védett természeti tertilet: a rrcmzeti park, a tájvédelmi kcirzet' a
természetvédelmi tertilet és természeti emlék.

10.) Kozéptilet: a képvisel _testtilet és szervei elhelyezésére szolgál épiilet.

(2) A rendelet 10. $. (3-5) bekezdése hatályon kívtil helyezve.
(3) A rendelet 2011. jirnius 24.-én|éphatáIyba. Rendelkezéseit a folyamatban,lév tigyekben
is alkalmazni kell.

Murony, 2011 . junius 22.

7.)

8.)

e.)

Fekete Ferenc Zoltán
Polgármester

Zaradék:

Kihirdetve 2010. jrinius 23.
Kosznáné Pule llona

Jegyzo

(-')M dosította: II l2O10.(VI. 21.) számirrendelet 1, ) sz.melléklete,hatilyos 201 O.06.22.
(*')M dosította: 11 l2}l0.(u. 2l..) számrirendelet 2,) sz. melléklete, hatályos zOtO.06.22.
(*3)M dosította: ll l20l0.(u. 21.) számurendelet 3,) sz.melléklete,hatá|yos 201 0.06.22.
(*a)M dosította: a7 l 20lL (VI. 22.) sz. rendelet,hatályos 201 1. 06.24.
(*5)M dosította a9l2014. (VI. 25.) onkormányzati rende|et,hatílyos 201 4.07.0l.
(*6)M dosította a9l20I4. (VI. 25.) onkormányzati rendelet, hatályos 201 4.07. 01.
(*DM dosította a9l2O14. (VI. 25.) onkormányzati rendelet,hatályos 20l 4. 07. 01.

Az egységes szerkezetbe foglalás id pont1a2014. jirnius 24.

Kosznáné Pule llona
Jegyzo

ff.*u"t'"D
í;-&
.'s

'v.
éo

V.
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Mell ékletek Murony kozs é g Önkormányz at va gyonrendel etéhez

1. számri melléklet
F o r g al o mkép t e l en t ij rv éryl i r en d e lke z é s a l apj an :

Nppl ; rp1"p"lé.9_______________ Helyr,szám- F^ké_p_ . ,, ... Megrevezés
137 Murony 051321 I I UT 

,
SAJAT

I]tca + hsz.

136 Murony

135 Murony

134 Murony
50 Murony
6l Murony

51 Murony
55 Murony
72 Murony
133 Murony

132 Murony
13 1 Murony

130 Murony
129 Murony

128 Murony

127 Murony
1241I Murony

123 Murony
122 Murony

1221L Murony
l2L Murony
120 Murony
1 19 Murony
1 l8 Murony
117 Murony
I 16 Murony
I 15 Murony
71 Murony
114 Murony
1 l3 Murony
70 Murony
112 Murony
111 Murony
1 10 Murony
109 Murony

HASZNÁrerÚ Úr
SAJÁT
HASZNÁrerÚ Úr
SAJÁT
HASZNÁrarÚ Úr
rcÖzrBnÜrpr
rcÖzrBnÚrpr

rcÖzrrnÜrpr
wÖzrgnÜrpr
Úr
CSATORNA
SAJÁT
HASZNÁrnrÚ Úr
Úr
SAJÁT
HASZNÁrerÚ Úr
Úr
SAJÁT
HASZNÁrarÚ Úr
SAJÁT
HASZNÁrarÚ Úr
Úr
SAJÁT
HASZNÁrarÚ Úr
CSATORNA
CSATORNA
Úr
Ánor
CSATORNA
Úr
Úr
Úr
Úr
Úr
Úr
Úr
Úr
CSATORNA
Úr
Úr
Úr

- 11 -

LENIN UTCA
szÉrsŐ UTCA
nÓzsa GYÖRGY
UTCA
ARANY rÁxos UTCA

091 il
301 ll
s&l ll

06t il

071 il

72t il
86t il
0111 ll
0121 ll

0131 ll
017 I ll

018t il
0191 r2l

02U ll

0241 ll
03312 ll

0371 ll
038t Llll
0381 3Ul
039t lt
0401 40ll
0401 4sll
04sl ll
047 I ll
0491 47ll
0s0l ll
0s2l ll
0531 ll
}sst ll
057 I ll
0581 9ll
0s8/ tjll
0s8l 43ll
0641 ll

I

1

1

1

1

1

1



I07 Murony 0781 7ll t Úr
106 Murony 07sl32 ll t Úr
105 Murony 07Bl 53ll t Úr
1O4 Murony O78l 63ll t Úr
103 Murony 087l ll 1 CSAT.RNA 

oÓzse GYÖRGY
80 Murony 1I9l ll l KÓZTERÜLET UTCA

PETOF'I SANDOR
82 Murony l25l 2ll I KÓZTERÜLET UTCA
20 Murony l25l 5ll 1 KÖZPARK
I4l Murony I25l 611 1 vÍZToRoNY
19 Murony 1261 lll I PIAC
67 Murony 1261 2ll 1 KÓZTERÜLET K9SSITH UTCA

RAKOCZI FERENC
44 Murony l43l ll 1 K)ZTERÜLET UTCA
18 Murony l44l lll 1 KÓZPARK
83 Murony I44l 2ll l K)ZTERÜLET KoSSUTH UTCA
81 Murony l80l ll l KÖZTERÜLET ÁcuIH,l UTCA
53 Murony t92l ll 1 KÖZTERÜLET ÁcHtvt UTCA
17 Murony t93l 1ll 1 KÓZPARK
84 Murony I93l 2ll l KÓZTERÜLET KoSSUTH UTCA

DOZSA GYORGY
87 Murony 2O2l ll l KÖZTERÜLET UTCA

DOZSA GYORGY
88 Murony 2l4l 12ll 1 KÓZTERÜLET UTCA
85 Murony 2141 2lll 1 KÖZTERÚLET KOSSUTH UTCA
16 Murony 2l4l 22ll 1 KÖZPARK
43 Murony 2141 23ll 1 KÓZTERÜLET MOKRY UlgA

DOZSA GYORGY
86 Murony 2l4l 3|ll 1 KÖZTERÜLET UTCA
52 Murony 226l ll l KÓZTERÚLET nÉrÉsI Úr
89 Murony 24ll ll I KÓZTERÜLET pŐ urca
49 Murony 256l ll 1 KÖZTERÜLET DLINA UTCA
90 Murony 27Ol ll l K)ZTERÜLET F'Ő U-[CA 

'PETOFI SANDOR
45 Murony 283l ll l K)ZTERÜLET UTCA
48 Murony 295l ll L K)ZTERÜLET po urca
56 Murony 308l ll 1 K)ZTERÜLET ADY ENDRE UTCA
57 Murony 3O9l ll l KÓZTERÜLET ÓBuÁzUTCA
21 Murony 324l ll Í KÖZTERÜLET SZARVASI UTCA
I40 Murony 325l ll 1 JÁRDA r'ÖrpvÁnI UTCA
I39 Murony 326l ll 1 JÁRDA r'ÖrovÁnI UTCA
47 Murony 340l ll l KÓZTERÜLET rÖrps UTCA
46 Murony 346l ll l KÖZTERÜLET JUHÁSZ UTCA
92 Murony 367l ll 1 KÓZTERÜLET ÓyuxzUTCA
93 Murony 371l ll 1 KÓZTERÜLET ÓnuxzUTCA
54 Murony 378l ll t KÓZTERÜLET BoJTÁR UTCA
94 Murony 398l ll l KÖZTERÚLET MAROS UTCA
62 Murony 4t4l ll 1 K)ZTERÜLET HONVÉD UTCA
64 Murony 4t8l ll I K)ZTERÜLET BACSÓ BÉre UTCA
60 Murony 428l ll 1 K)ZTERÜLET MAROS UTCA
66 Murony 440l ll l KÖZTERÜLET SOMoGYI UTCA

-t2-



58
100

99
96
97
98

59 Murony
594 Murony
23 Murony

63 Murony

95 Murony

I KÖZTERÜLET
I KÓZTERÜLET
I KÖZPARK

I KÖZTERÜLET

l KÖZTERÜLET

l KÓZTERÜLET
t KÖZTERÜLET

l KÓZTERÜLET
l KÓZTERÜLET
1 K)ZTERÜLET
L KÖZTERÜLET

SAJÁT
1 HASZNÁLATÚ Úr

SAJÁT
1 HASZNÁLATÚ Úr
tÚr
t KÓZTERÜLET
tÚrtÚr
tÚr
tÚr
tÚr
tÚr

sarÁr
1 HASzNÁrarÚ Úr
tÚr

VERSENY UTCA
VERSENY UTCA

ronÖsl CSoMa sÁNoon
UTCA
rŐnÖsl CSoMa sÁNoon
UTCA
TESSEDrc sÁvtUEL
UTCA

TESSEDIr sÁuUEL
UTCA
VERSENY UTCA
uoNvÉD UTCA
SZARVASI UTCA

Murony
Murony

Murony
Murony
Murony
Murony

Murony

102 Murony
69 Murony
68 Murony
79 Murony
78 Murony
77 Murony
76 Murony
7 5 Murony
74 Murony

138 Murony
73 Murony

4s2t ll
4s2t1ll
4831 ll

48st Ul

48sl 17ll

486t ll
487 I 12ll

4881 ll
6011 ll
6021 ll
629t ll

7221 ll

737 I ll
01031 ll
0127t ll
01341 ll
0140t ll
01441 ll
0149t ll
01591 ll
01681 ll

01711 I I
01721 ll

101
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Forgulomképes helyi diintés alapján

2. szám melléklet

I. jel

15 Murony 4871 llll 2 CSATORNA

Korldtozottan forgulom kéoes ti;rvénvi rendelkezés ulapi n:

POLGARMESTERI
1 Murony 1l ll 3 HIVATAL

IDŐSEK NAPKÖZI ARANY rÁNos

I. jel

pÖrovÁru u. 1.

u. 8.
ARANY rÁNos
u. 12.

ARANY rÁxos
u. 3.

ÁcHtvt u. 18.

KOSSUTHu.22.
ADY ENDRE u. 5-

91 Murony 316l ll 3 ÁrrerÁNos ISKoLA 7.
GYÓGYSZERTÁn És

11 Murony 32Ol ll 3 LAKÁS SZARVASI u. 26.
5 Murony 32ll ll 3 ORVOSI RENDELO SZARVASI u. 24.
8 Murony 327l ll 3 oRVoSI LAKÁS pÖrovÁnI u.2.

4 Murony 9l ll 3 OTTHON

3 Murony l2l ll 3 NAPKÖZI
126 Murony 080/ tll 3 SZEMÉTTELEP
9 Murony 08Ol 2ll 3 nÖcrÉn

6 Murony 124l ll 3 Óvooa
RENDOR SzolcÁlarl

2 Murony 179l ll 3 LAKÁS
14 Murony l91l 2ll 3 KULTÚRHÁZ

13 Murony 3311 ll 3 ARUHAZ
I42 Murony 487l tll 3 KÖZPARK
7 Murony 169l ll 3 TEMETO

Korlátozottun forealomképes helvi di;ntés alapi n:

I. jel

125 Murony 031 18ll 4 TANYA
32 Murony 56l ll 4 BpÉpÍrETLEN TERÜLET
26 Murony Bal ll 4 szÁNrÓ
65 Murony 1251 3ll 4 vÍztvtÚ

34 Murony l29l ll 4 vÍzwtÚ
27 Murony 369l ll 4 cÖoon
35 Murony 6261 ll 4 KERT

FOLDVARI u.4.

SZARVASI u.
ARANY rÁNos
u. 1.

ŐnHÁz u.
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3. számri melléklet

)F org alo m kép e s vaw o nt rw ak :

I. jel

12 Murony 2l ll 5 FODRASZAT FOLDVARI u. 3.
^rŰzptoANYAG

108 Murony 0661 3ll 5 rÁnolÓ
30 Murony O78l 14ll 5 szÁNrÓ

gBÉpÍrETLEN
28 Murony 225l ll 5 TERÜLET gÉrÉsI Úr

gpÉpÍrETLEN
29 Murony 3I2l ll 5 TERÜLET onHÁz UTCA

gBÉpÍrETLEN
22 Murony 396l ll 5 TERÜLET HONVÉD u. 15.

gpÉpÍrETLEN BACSo gÉI-R u.

24 Murony 397l ll 5 TERÚLET 16.

nBÉpÍrETLEN
4| Murony 4851 9ll 5 TERÜLET ronÖsl CS. S. u.

BpÉpÍrpTLEN
40 Murony 4851 1oll 5 TERÜLET ronÖsl CS. S. u.

spÉpÍrETLEN
38 Murony 485l 1611 5 TERÜLET ronÖsl CS. S. u.

25 Murony 6281 ll 5 KERT
31 Murony 0167l lll 5 MOCSÁR, SZÁNTÓ
33 Murony OL67l 28ll 5 szÁNrÓ

sBÉpÍrETLEN
I24 Murony O33l l ll 5 TERÜLET
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