
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.k) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat vagyonáról 
szóló 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép. 

 
„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, 
valamint a közterületek használatának részletes szabályaira.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
[ Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthetı:]  
 
„b) Az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyont értékesíteni – a c) pontban 
meghatározott esetet kivéve - a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt 
eljárásnak megfelelıen. Az árverési hirdetményt a honlapon és a hirdetıtáblán kell 
közzétenni. Az értékesítésre kijelölésrıl a polgármester dönt. A polgármester az 
értékesítésrıl a Képviselı-testületet – amennyiben tárgyévben volt jelen pont szerinti 
értékesítés - évente 2 alkalommal július 15. napáig, és január 15. napjáig tájékoztatja.” 

 
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki:  
 

[ Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthetı:] 
 
 „c) Az a) pontban meghatározott értéket el nem érı vagyontárgy 1. melléklet szerinti 
nyilvános árverés nélkül értékesíthetı az alábbi esetekben: 
ca) telek-kiegészítésként történı értékesítés,  
cb) ingatlanok cseréje,  
cc) jogszabályon alapuló elıvásárlási jog jogosultja részére történı értékesítés.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
[Az Önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajbonban levı vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok 
tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérıl szóló 
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Korm. rendeletben szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni. Az ingatlan 
vagyonkataszterben nyilvántartott vagyon tekintetében az intézménynek nyilvántartási és 
negyedévente egyeztetési kötelezettsége van az önkormányzati nyilvántartással. Az 
ingatlan vagyonkataszter nyilvántartó programban a vagyon az alábbi kódokkal kerül 
intézményenként elkülönítésre:] 

 
„b) 02 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 

 
(2) A Rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
[Az Önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajbonban levı vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok 
tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérıl szóló 
Korm. rendeletben szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni. Az ingatlan 
vagyonkataszterben nyilvántartott vagyon tekintetében az intézménynek nyilvántartási és 
negyedévente egyeztetési kötelezettsége van az önkormányzati nyilvántartással. Az 
ingatlan vagyonkataszter nyilvántartó programban a vagyon az alábbi kódokkal kerül 
intézményenként elkülönítésre:] 

  
„e) 05 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében „a 5. § (3) bekezdése b) pontjában” szövegrész 

helyébe „az 5. § (3) bekezdés b)-c) pontjában” szöveg lép.  
 

(2) A Rendelet 16/E. § (1) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe 
„közös önkormányzati hivatal” szöveg lép. 
 

(3) A Rendelet 16/E. § (3) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe 
„közös önkormányzati hivatal” szöveg lép. 
 

(4) A Rendelet 16/E. § (4) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe 
„közös önkormányzati hivatal” szöveg lép. 

 
5. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 16/B. § (11) bekezdése. 
 

6. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévı ügyekre is 

alkalmazni kell.  
 
 
Basky András  sk.      dr. Balogh László sk. 
polgármester         jegyzı 
 
 
A kihirdetés napja:2015. november 27. 
                                                                                              dr. Balogh László sk. 
                                                                                                       jegyzı 


