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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

21/2009. (VI. 26.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV. 23.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 25. §-a helyébe 

az alábbi rendelkezések lépnek: 

„25. § 

 

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok értékesítése (adásvétel, csere) iránti 

eljárásban vizsgálni kell a korlátozottan forgalomképes vagyon 

a) jellegét, besorolását, nyilvántartott és piaci értékét 

b) az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladata ellátásának lehetőségét és akadályát a 

korlátozottan forgalomképes vagyon átminősítése és későbbi értékesítése esetén 

c) az értékesítés előnyeit és hátrányait különösen a vagyon működtetési költségeinek illetve hasznosítása 

bevételeinek, lehetőségeinek vizsgálatával. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben vizsgált szempontok alapján a korlátozottan forgalomképes vagyon 

értékesítésének célszerűsége indokolt, a vagyon forgalomképessé nyilvánításáról a Képviselőtestület – a vagyon 

jellege szerint illetékes bizottság véleményezését követően – esetenként dönt. 

(3) A forgalomképes vagyon körébe átsorolt ingatlanok értékesítéséről a forgalomképes vagyonnal kapcsolatos 

eljárási rendelkezések szerint kell dönteni.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 38. §-ban megjelölt, pályázat elbírálása során követendő eljárás rendjét tartalmazó 1. számú 

melléklet számozása 4. számúra módosul. 

(2) A Rendelet 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„38. § 

 

A pályázat során követendő eljárás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a Rendelet 2. számú melléklete 

helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete 

lép. 

(2) E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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1.sz.melléklet 
„1. számú melléklet 

(Forgalomképtelen vagyon) 

 
 

„ 
 
 
 

2. sz. melléklet 
„2. számú melléklet 

(Korlátozottan képes vagyon) 
 

„ 
 
 
 

3. sz. melléklet 
„3. számú melléklet 

(Forgalomképes vagyon) 
 
 
 

„ 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV. 23.) számú rendeletének módosításáról szóló  

21/2009. (VI. 26.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

Az Állami Számvevőszék jelentése a zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről a 2009. április 

30-i ülésén került ismertetésre. A jelentés észrevételezte, hogy nem került szabályozásra a vagyonrendeletben a 

forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja, valamint szerkesztési hibaként 2 db 1. számú 

melléklete van a rendeletnek. 

 

A tervezet e hiányosságokat küszöböli ki, egyúttal a vagyon forgalomképesség szerinti állapotát is tartalmazza a 

2008. december 31-i állapot szerinti adatokkal. 

 

Marcali, 2009. június 17.  

 

        

        Dr. Sütő László s.k. 

              polgármester 

 


