
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2022.(V.01.) önkormányzati r e n d e l e t e 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló  
16/2013.(V.30.) rendelet módosításáról 

 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és 109. § (4) bekezdésében, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. alpontjában, az 5. § (2) c) 
pontjában 11. § (16) bekezdésében 13. § (1) és 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és 
vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V. 30.) rendelet módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati vagyont elidegeníteni, használatba- vagy bérbe adni, továbbá megterhelni 
főszabályként versenyeztetés útján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint e rendelet szabályai 
szerint lehet. A versenyeztetés 
a) pályázaton, versenytárgyalás keretében, 
b) árverés, 
c) ajánlatok bekérése útján történhet.” 

(2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 32. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) 
„a) Az önkormányzati vagyon versenytárgyalás, illetőleg árverés útján történő elidegenítésének 

részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” 
(Vagyont értékesíteni az eljárás során a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére lehet.) 

2. § 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati vagyont kezelő gazdasági társaságok 
az önkormányzat ingó vagyona körébe tartozó, feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítését vagy 
selejtezését: 
a) nettó 3 000 000,- Ft egyedi könyv szerinti értékig a polgármester, 
b) nettó 3 000 001 forintot elérő vagy meghaladó egyedi könyv szerinti érték felett a Pénzügyi 

Bizottság előzetes hozzájárulásával végezhetik.  
A hasznosításból származó bevételt az intézmény saját feladatainak ellátására, színvonalának 
javítására fordíthatja, az államháztartásról szóló törvény és a költségvetési szervek tervezésének, 
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló Kormányrendeletekben foglaltak szerint.” 

3. § 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 16/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 /:  Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2022. május hó 01. napján 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
 


