
11. sz. melléklet 

 
Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 

(kivonat) 
 

II. Fejezet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON MINŐSÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA,  
ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 
9. §. (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelése – a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével – csak a forgalmi érték megállapítását követően történhet. 
(2) A forgalmi érték megállapításának módja:  
a.) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által 
meghatározott érték 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, illetve ha 
rendelkezésre áll 1 évnél nem régebbi értékbecslés, ennek felülvizsgált változata;  
… 

III. Fejezet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK 
GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
A tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó hatáskörök 

 
14. § (1) A polgármester jogosult: 
a.) az üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgyak forgalmi értéken való elidegenítésére és 

cseréjére, illetve forgalmi értéken vagy forgalmi érték alatti megszerzésére – beleértve az 
elővásárlási jog gyakorlását is – bruttó 5 millió forint egyedi értékhatárig, de évente 
összesen legfeljebb bruttó 50 millió forint értékig, 

… 
 
16. § (1) Az előzőekben nem szabályozott vagyonhasznosítási kérdésekben a hatáskör a 
képviselő-testületet illeti. 
(2)1 A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben, az önkormányzati vagyon 
tulajdonjogának illetve használatának – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 
ingyenes (adókötelezettség megfizetése mellett) vagy kedvezményes, bármilyen jogcímen 
történő átruházása, megszerzése vagy megterhelése kapcsán a Pénzügyi, Jogi Bizottság 
előzetes állásfoglalását követően dönt. 
(3) A tulajdonjog elidegenítése nélküli hasznosítás térítési díját és az adható kedvezményeket 
a képviselő-testület határozatával, a piaci viszonyok változása szerint a szükséges 
gyakorisággal, vagy esetenként állapítja meg. 
 
  

                                                 
1 Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól. 



IV. Fejezet 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSA 
 

Versenyeztetési eljárás 
 
21. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más 
módon történő hasznosítása, amennyiben az érintett vagyontárgy 9.§ szerint meghatározott 
értéke meghaladja a mindenkori költségvetési törvényben megjelölt értékhatárt – ha törvény 
kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával történhet. 
(2) Amennyiben a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak, vagy a nyilvános 
versenyeztetési eljárás közérdeket, vagy valakinek jogszabályban védett, vagy méltányolható 
jogos magánérdekét sértené, meghívásos zártkörű versenytárgyalási vagy pályázati eljárást 
lehet tartani. 
(3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani az alábbi esetekben: 
a.) az (1) bekezdés alapján meghatározott értékhatárt el nem érő vagyon esetében, 
b.) amennyiben a Nvtv. vagy más törvény alapján mellőzhető a versenyeztetés. 
(4) A hatáskör gyakorlója ugyanakkor a (3) bekezdésben foglalt okok ellenére dönthet a 
versenyeztetési eljárás lefolytatásáról. 
(5) A versenyeztetési eljárás versenytárgyalás vagy pályázat útján történik. A versenytárgyalás 
és a pályázati eljárás szabályait jelen rendelet 1. sz. mellékletében rögzített Versenyeztetési 
Szabályzat tartalmazza.  
  



2011. évi CXCVI. törvény 

a nemzeti vagyonról2 

---->>----->>--<<-----<<---- 

(KIVONAT) 

7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 

tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár 

feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak 

versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.3 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet 

részére lehet. 

---->>----->>--<<-----<<---- 

  

                                                 
2 Kihirdetve: 2011. XII. 30. 
3 Lásd: 2012. évi CCIV. törvény 6. § (5) c), 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) c), 2014. évi 

C. törvény 5. § (6) c), 2015. évi C. törvény 5. § (5) c), 2016. évi XC. törvény 5. § (5) c), 2017. 

évi C. törvény 5. § (5) c). 



 
 

2020. évi XC. törvény 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről (KIVONAT) 

 

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

5. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai 

terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a 

központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami 

vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében 

hagyja jóvá. 

(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2021. évben 

100,0 millió forint, 

b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2021. évben 

25,0 millió forint, 

c) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2021. évi 

összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint 

lehet. 

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben a hasznosítással érintett 

rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték, 

b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben 25,0 millió forint egyedi 

bruttó forgalmi érték 

képezi. 

 



1. sz. melléklet  
 

 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának rendjéről szóló 

 

VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 
 

Az induló ár meghatározása 
 

2. § 
 
(1) A vagyontárgy hasznosításának induló ára értékesítés esetén legalább az ingatlanforgalmi 

értékbecslés szerinti összeg.  
 
(2) A vagyontárgy bérbeadása, használatba adása, egyéb hasznosítása esetén az induló ár a 

hatáskörrel rendelkező által szabályozott alapár (bérleti díj stb.), amennyiben jelen 
rendelet eltérően nem rendelkezik. 

 
 
 

 

 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről 
(kivonat) 

 
 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő határozatlan 
vagy határozott időre bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint 
az üresen álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat törzsvagyonához tartozó 
forgalomképtelen ingatlanokra. 
(3) A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak körét törvények, valamint 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete állapítja meg. 
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. számú törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
(5) A Képviselő-testület e rendelet szabályainak alkalmazásától – méltányossági okokból – 
különleges méltánylást igénylő körülmények fennállása esetén a város érdekeinek szem előtt 
tartásával az egyes kérelmek elbírálásánál eltérhet.  

 
II. Fejezet 

Az elidegenítés általános feltételei 

2.§ (1) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó önkormányzati tulajdonú lakás, illetve nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről a Képviselő-testület határozatában dönt. 



(2) Az önkormányzati tulajdonú házingatlan elidegenítésére a polgármester jogosult bruttó 5 
millió forint egyedi forgalmi értékhatárig az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 
rendelkezéseinek figyelembe vételével. 
 
3.§ (1) Az önkormányzati házingatlanok vonatkozásában nem köthető adásvételi szerződés 
azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal, 
akinek  
a) az önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb 
lejárt határidejű tartozása van,  
b) az önkormányzat által alapított szolgáltatók felé lejárt határidejű tartozása van. 
(2) Nem köthető adásvételi szerződés az Lt. rendelkezései alapján elővásárlási jog 
gyakorlására jogosult bérlővel, akinek  
a) az önkormányzattal szemben köztartozása, vagy polgári jogi megállapodásból eredő egyéb 
lejárt határidejű tartozása van; 
b) az önkormányzat által alapított szolgáltatók felé lejárt határidejű tartozása van; 
c) bérleti díj vagy azzal egy tekintet alá eső hátraléka van; 
d) használatbavételi díj, bérleti óvadék, vagy üzemeltetési költség tartozása van; 
e) ha a bérlői kötelezettség elmulasztása miatt bírósági eljárás van vele szemben folyamatban.  
 
4.§ Az ingatlan értékesítése előtt az épülethez tartozó, azzal egy önálló ingatlant alkotó 
földrészletet a hatályos szabályozási terv előírásainak megfelelően a természetben és az 
ingatlan-nyilvántartásban meg kell osztani, ha a telek a szabályozási terv szerinti 
területfelhasználási övezet előírt telekméretét meghaladja és abból új telek alakítható ki. 
 
5.§ A lakás vagy helyiség vételárának megfizetéséhez helyi önkormányzati támogatás nem 
vehető igénybe. 

III. Fejezet 

Lakások elidegenítése 

Elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítése 

7.§. (1) Megüresedett, bérbeadás útján nem hasznosítandó lakás versenytárgyaláson vagy 
versenytárgyaláson kívül történő elidegenítéséről az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletben 
felhatalmazott dönt, majd döntése alapján az elidegenítéssel megbízott szerv a lakást 
értékesíti. 
(2) Az elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítése esetében a vevőnek egy összegben 
kell a vételárat megfizetni, részletfizetés és kedvezmény nem illeti meg. Egyedi esetekben 
kérelemre a hatáskör gyakorlója a részletfizetés kérdésében ettől eltérően dönthet. 
 

 

 


