
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
__/2014. (II.12.) ÖR. sz.  

önkormányzati rendelete 
7/2013. (X.1.) ÖR. sz. 

az 
önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv) 5. § (2) bekezdés b. és c. pontjában továbbá az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV tv. 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 107. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1.§ A rendelet 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

(2) A rendelet hatálya az Nvtv. 16.(1) bekezdés l. pontjában foglaltakra nem terjed 
ki. 

 
2.§ A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 
6. §. (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak – a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottság véleményezését követően – akkor idegeníthetők el, kizárólag az állam, 
másik önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére, ha kihasználtságuk 
alacsony szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy 
terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ha a vagyon használója az 
önkormányzat intézménye, a döntés előkészítésébe az intézmény vezetője is 
be kell vonni.  

 
3.§ A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 
 

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont csak 
kivételes esetben és kizárólag az állam, másik önkormányzat, vagy önkormányzati 
társulás részére, közcélra lehet ingyenesen átruházni. 

 
4.§ A rendelet 23. §-a helyébe az alábbi 23. § lép: 
 
23. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt 
vagyonelemek  

közül az alábbiak vihetőek társulásba: 
a) intézmények épületei, középületek 
b) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási 

tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi 
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önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés vagy ez egy része  
az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy 
külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem 
pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen 
társaság részére - más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető. 

 
5.§. A rendelet 27.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 

 
27. §   (1)  Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 
 10. §-ában meghatározott korlátok figyelembevételével hitelt vehet fel, és 
 kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a meglévő hitelek 
 törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos 
 rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 

 
Záró rendelkezések 

 
6.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
 veszti. 
 
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a 

belső piaci szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 

Körösladány, 2014. február 12. 
 

Kardos Károly Ilyés Lajos 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
Záradék 

 
A rendelet kihirdetve! 
 
Körösladány, 2014. február 12. 
 Ilyés Lajos 
 jegyző 
 


