
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

19j2016.(VIII.25.) önkormányzati 

rendelete 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48j2012.(XII .14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5.§.-6.§-ban, 18.§. (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 
2011. évi ClXXXIX. törvény 108.§ - ban és 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról való rende lkezési jog gyakorlásának 
szabályozásá ra a következőket rendeli el: 

1. § Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 

tulajdonjog gyakorlásának szabá lyozásáró l szóló 48j2012.(XI1.14.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban:Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,( 1) Önkormányzati tulajdon ú ingatlan szerzéséről, elidegenítéséről, illetőleg a tulajdonjog változással 

járó minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy hasznosítási jogának átengedéséről, illetve 

megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, követelésről való lemondásról, a nem lakás céljára 

szo lgáló helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletben övezeti díj szerint nem szabá lyozott 

ingatlanok bérleti díjának megállapításáról nettó 15.000.000.- Ft-ig a polgármester, nettó 15.000.001.

Ft-tól 25.000.000.- Ft-ig a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, nettó 25.000.001.- Ft-tól a Közgyűlés 

dönt." 

2. § Az Ör. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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,,(S) Egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági 

jogok, illetőleg alapítványok, egyesületek esetében az alapítói jogok gyako rlásá ra a Polgármester 

jogosult." 

3. § Ez a re ndelet módosítás 2016. augusztus hó 26 . napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

Nyíregyháza, 2016. augusztus 25 . 

Dr. kf!!;c--:lrenc 
polgármester 

Ezt a rendeletet 2016. augusztus hó 25. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2016. augusztus 25. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 

tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48j2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 19j2016.(VIII.25.) rendelet 

általános indokolása 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, annak keretei között 
a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhat ja a vagyona feletti rendelkezési jog 
gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati 
vagyon felosztása az alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot kü lönböztet meg 
az üzleti vagyont, illetőleg a törzsvagyont . A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, 
illetve korlátozottan forgalomképesek. 

Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona 
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és 
b) nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű vagyonból áll. 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. S. § (3) bekezdése szerinti 
vagyont kell érteni. A nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. S. § 
(4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. 

Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak Önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan 
forgalomképesnek minősített vagyonelemek képezik. 

Üzleti vagyon - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon forgalomképes 
vagyonelem, amely nem tartozik a törzsvagyon fogalma alá. 

A rendelet meghatározza az itt részletezett vagyonelemekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat. 

A jogszabály szól a tulajdonosi jogok, alapítói jogok gyakorlásáról, illetve a tulajdonost terhelő 
kötelezettségekről, ide értve az ezekből adódó feladatok és hatáskörök gyakorlóinak megjelölését is. 
Külön rendelkezik a jogszabály az önkormányzati (rész) tulajdonban álló gazdálkodó szervezetekre, 
illetve az intézményekre vonatkozó szabályokról. A rendelet szintén külön tartalmaz szabályokat a 
forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében, illetve az önkormányzati 
vagyon nyilvántartására vonatkozóan. 

A jogszabályt mellékietek egészítik ki, amelyek felsorolják a forgalomképtelen, a korlátozottan 
forgalomképes (1. melléklet), valamint a forgalomképes vagyont (2. melléklet), megjelölik az 
önkormányzati vagyoni döntés alapján készült okiratok aláírásának rendjét (rendelet függeléke), 
illetve a versenytárgyalások lebonyolitásának rendjét meghatározó Versenyeztetési Szabályzatot (3. 
melléklet). 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti 

tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 19/2016.(VIII.25.) rendelet 

részletes indokolása 

l.§-hoz: 

a rende letben foglaltakat szükséges összhangba hozni a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel A jogszabály rendelkezései szerint az ingatlanvagyon 

ingyenes átruházása a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át. melyre figyelemmel a rendelet 3. § (1) 

bekezdését akként kell módosítani, hogy ezen kitétel kivételre kerül. 

2. §-hoz: 

Az új Polgári Törvénykönyvre, valamint a civil szervezetekről szóló jogszabályban foglaltakra figyelemmel 

szükséges az alapítói jogok gyakorlásának módját is megfelelően a rendelet szövegében rögzíteni. 

3. §-hoz: 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 


