
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012. (.IV.27) rendelete 

 
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

11/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
 
Osli Község Önkormányatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/2004. (X.1.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 
1 .§ Az R. 2 § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ (1) Osli Község Önkormányzatának tulajdonában álló nemzeti vagyon az 1.§-ban            meghatározott 
vagyontárgyakból áll (a továbbiakban: önkormányzati törzsvagyon).” 

 
2.§ A R. 3.-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „ Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó         üzleti vagyonból 
áll.” 

 
3.§ Az R. 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
  „  A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek „ 

 
 
 

  A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Törzsvagyonná olyan 
önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak nyilváníthatók, amelyet a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, valamint törvény vagy a 
képviselő- testület rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít 
(együtt: forgalomképtelen törzsvagyon), valamint törvény vagy a képviselő- testület rendelete korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemként állapít meg. 

 
 
      Az üzleti vagyon tárgyai forgalomképesek.  
 
3. § Az R. 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
     „3. § (3) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartoznak: 
 

  a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
  b) a terek és parkok,  
  c) a vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket 
  d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő vagyonelemek.” 

 
   
 
     „(4) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak: 
 
      a) a műemlékek, 
      b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, 
      c) a közművek, 
      d) az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, 
      e) a középületek, 
      f) az önkormányzati részesedések, (kivéve a 3. § (1) bekezdésben foglaltakat) 



      g) a sportpályák és sportcélú létesítmények,  
      h.) köztéri műalkotások és ingó vagyontárgyak 
      i.) levéltári anyagok  
      j.) köztemető 
      k.) a rendezési tervek alapján közcélra hasznosítható ingatlanok 
      l.)az önkormányzat tulajdonában levő művészeti értékkel bíró ingóságok, 
      m.) a védett természeti területek, 
      n.) mindaz a vagyon, amelyet a képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít. 
 

  (5) Üzleti (forgalomképes) vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, 
amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, ezek: 

 
     a) a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, 
     b) a belterületi és külterületi földingatlanok: 
 - építési telkek, 
 - mezőgazdasági művelésű földek, 
 - nem lakás célú építésre alkalmas földek, 
 - egyéb földek, 
 - erdő. 
     c) az önkormányzat tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak, 
     d) likvid eszközök (készpénz, bankbetét, kötvény, üzletrész, részvény, egyéb  
         értékpapírok).” 
 

4.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
               Fodor József                           Csonka László  
               polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 
 
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a 
mai napon megtörtént. 
 
Osli, 2012. április 27. 

                                Csonka László 
                  jegyző 

 
 


