
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

8/2013. (III.27.) önkormányzati 
r e n d e l e t e

a Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 42/1997. (XI.05.)önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5.§ (2) bekezdés b)-c) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a  következőket
rendeli el: 

1. § A Vagyonrendelet 1/A. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c)  Az önkormányzati  feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak vásárlására,  amelyek nem
tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. törvény hatálya alá.”

2. § (1) A Vagyonrendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a)  Az  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező  forgalomképtelen  törzsvagyon  -  a  nemzeti
vagyonról  szóló  törvényben  a  helyi  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező  nemzeti
vagyonként meghatározott vagyon -, amely vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.” 
(2) A Vagyonrendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b)  Az  önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyona a  nemzeti  vagyonról  szóló
törvényben korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonként meghatározott vagyon, amely
vagyonelemeket a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A Vagyonrendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10)  A  tulajdonost  megillető  jognyilatkozatok  megtétele  –  így  különösen  a  tulajdonosi
hozzájárulás  kiadása,  építési  eljárás  kezdeményezése,  megállapodáson  alapuló  szolgalmi  jog
létesítése,  elidegenítési  és terhelési  tilalmak törlésének engedélyezése,  a további  megterheléshez
történő hozzájárulás megadása, megtagadása – a polgármester hatáskörébe tartozik.”

4. § A Vagyonrendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Várpalota Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1)
bekezdés k) pontja alapján kizárólagos jogot biztosít  a Várpalotai Közüzemi Kft.-nek az alábbi
tevékenységek végzésére:
a)  helyi  kezelésben  lévő,  aszfaltozott  burkolatú  közutak  karbantartása,  felújítása,  ideértve  az
útburkolati hibák kijavítását, a kátyúzást és a padkajavítást is;
b) a települési parkfenntartás és –gondozás körében: a közterületi virágágyak ápolása, gondozása;
közterületi fák és bokrok nyesése, vágása, sövényvágás; a közterületi fák kivágása, pótlása, fásítási
feladatok; űrszelvényezés;
c)  a  köztisztasági  közszolgáltatási  feladatok  körében:  kézi  és  gépi  úttisztítás;  hóeltakarítás,
síkosságmentesítés;  közterületi  hulladékgyűjtő edényzetek és közterületi  csikktartók kihelyezése,
rendszeres ürítése;
d) köztemető fenntartása és üzemeltetése.”



5. § (1) A Vagyonrendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Vagyonrendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Vagyonrendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép:

6. § A Vagyonrendelet 4. mellékletének 5) b) pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) A pályázati felhívás rövidített változatát - amely az értékesíteni kívánt ingatlan helyrajzi számát,
természetbeni  fellelhetőségét,  térmértékét,  a  pályázatok  beérkezésének  határidejét,  a  minimum
ajánlati árat, valamint az ügyintéző nevét és elérhetőségét tartalmazza  -  a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, az önkormányzat lapjában, az önkormányzat honlapján és a Városi Televízióban
(továbbiakban: helyben szokásos módon) közzé kell tenni.”

7. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és 2013. április 2-án hatályát veszti.

V á r p a l o t a , 2013. március 21.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
  polgármester     jegyző


	„a) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyon - a nemzeti vagyonról szóló törvényben a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonként meghatározott vagyon -, amely vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.”

