
5. 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. 

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

5. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása 

(10) *  A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 

15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 

meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 

szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik 

az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött 

szerződésre. 

 

  

                                                 
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). 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj79idf435


 
 

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. 

  



2007. évi CXXVII. törvény 

az általános forgalmi adóról 
(KIVONAT) 

 
XXI. Fejezet 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

258. § (1) A Közösség tagállamaiban az e törvényben használt "adó" kifejezés jelentését a 9. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
7. *  építési telek: az olyan 

a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően 
kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott 
magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül 
megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 
m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, 

 

b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál 
(építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak; 
 
  



 

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

(KIVONAT) 
 

XLV. Fejezet 

A haszonbérleti szerződés 

 

6:349. § [Haszonbérleti szerződés] 
 
(1) Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára 
vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében 
haszonbért fizetni. 
 
(2) A haszonbérleti szerződést írásba kell foglalni. 
 
6:350. § [A rendes gazdálkodás követelményeinek érvényesítése] 
 
(1) A haszonbérlő a dolog hasznainak szedésére a rendes gazdálkodás szabályainak 
megfelelően jogosult. 
 
(2) Termőföld haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni, és 
ennek során gondoskodni arról, hogy a föld termőképessége fennmaradjon. 
 
6:351. § [Költségviselési szabályok] 
 
(1) A haszonbérlet tárgyát képező dolog fenntartásához szükséges felújítás és javítás, továbbá 
a dologgal kapcsolatos terhek viselése a haszonbérlőt terheli. 
 
(2) A rendkívüli felújítás és javítás a haszonbérbeadót terheli. 
 
6:352. § [A haszonbér megfizetése] 
 
(1) A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni. 
 
(2) A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az 
átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést vagy 
haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt 
a haszonbérbeadóval közölni. 
 
(3) A mérsékelt vagy elengedett haszonbér utólag nem követelhető. 
 
6:353. § [Törvényes zálogjog] 
 
(1) A haszonbérbeadót a haszonbér biztosítására a dolog hasznain és a haszonbérlőnek a 
haszonbérelt területen levő dolgain zálogjog illeti meg. 
 
(2) A haszonbérbeadót az (1) bekezdésben foglaltak szerint megillető zálogjogra az ingatlan 
bérbeadóját megillető zálogjog szabályait kell alkalmazni. 
 



6:354. § [A haszonbérlet felmondása] 
 
(1) A határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződést hat hónapos 
felmondással a gazdasági év végére lehet megszüntetni. Más dolog vagy jog haszonbérlete 
esetén a felmondási időre a bérleti szerződés felmondására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
(2) A haszonbérbeadó felmondhatja a haszonbérletet akkor is, ha a haszonbérlő felhívás 
ellenére sem műveli meg a termőföldet, vagy olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan 
veszélyezteti a termelés eredményességét, a termőföld termőképességét, az állatállományt 
vagy a felszerelést. 
 
(3) A haszonbérlő örökösei a mezőgazdasági haszonbérletet harminc napon belül a gazdasági 
év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző hat 
hónapon belül halt meg. A felmondási időt 
 
a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától; 
 
b) hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének 
napjától; 
 
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától 
 
kell számítani. 
 
6:355. § [Dolog visszaadása mezőgazdasági haszonbérlet esetén] 
 
A mezőgazdasági haszonbérlet megszűntével a termőföldet és a többi haszonbérelt dolgot 
olyan állapotban kell visszaadni, hogy a termelést folytatni lehessen. 
 
6:356. § [A bérlet szabályainak alkalmazása] 
 
E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a haszonbérletre a bérleti szerződés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
  



Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közterület használatának szabályozásáról szóló 

47/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete 
(KIVONAT) 

 
8.§ (1)  Közterület-használati díj megfizetésének szabályozása: 

a) Az 1 évre vagy azt meghaladó időtartamra kötött szerződés esetén a közterület-
használati díj negyedéves részletekben fizetendő. 

b) A közterület-használati díj havi részletekben is fizethető, amennyiben a havi 
közterület-használati díj mértéke eléri, vagy meghaladja a 10.000,- Ft + ÁFA összeget. 

c) A szerződő felek a közterület-használati szerződés megkötésekor a közterület-
használati díjnak az a.) és b.) pontban leírtaktól eltérő, nagyobb részletekben történő 
fizetésében is megállapodhatnak.  

d) A vendéglátó-ipari előkertek esetében a felek – kivéve a június 1-jétől augusztus 31-éig 
terjedő időszakot - a közterület-használati díjnak félhavi részletekben történő fizetésében is 
megállapodhatnak. 

e) Amennyiben az 1. számú melléklet szerinti díjszabás napi díjat állapít meg, a felek a 
közterület-használati díjnak az a.) és b.) pontban leírtaktól eltérő – a területhasználathoz 
igazodó – részletekben történő fizetésében is megállapodhatnak.  

(1a) A használatba vevő köteles a közterület használatának megkezdését megelőzően az 
esedékes használati díjat a használatba adó költségvetési elszámolási számlájára befizetni. A 
közterület-használat megkezdésének elengedhetetlen feltétele a közterület-használati díj 
befizetése. A közterület használat díjának átutalásáról vagy befizetéséről szóló igazolást a 
használatba vevő köteles magánál tartani. 

 (2)    
 

1. számú melléklet4 5 
 

Közterületen folytatható tevékenységek és 
díjszabások mértéke a “Kiemelt” övezetben 

 
Közterületen folytatható tevékenységek és díjszabások mértéke az I., II. és III. övezetben 

 

Ssz. Tevékenység Mértékegység I. II. III. 

1.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat (portál) kirakat-
szekrény 

Ft/m2/hó 550 
 

550 430 

2.  Árusító pavilon (postai hírlapárus) és 
egyéb fülke 

Ft/m2/hó 5.250 3.150 2.730 

3.  Taxik állomáshelye, Ft/jármű/év 27.500 

4.  Városnéző kisvonat állomáshelye Ft/jármű/év 693.000 577.000 430.000 

5.  Teher és különleges gépkocsik, 
autóbuszok ezek vontatmányának 
elhelyezése gépjárművenként, 
vontatmányonként 

Ft/m2/hó - - 480 

                                                 
4 Módosította a 32/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. december 14. napjától. 
5 Módosította az 51/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától. 



6.  Mozgóárusítás Ft/m2/nap 300 200 150 

7.  Mozgóbolt Ft/gk/nap - - 3.000 

8.  tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom 
akció) szilárd törmelék konténerek 72 
órát meghaladó, a közlekedést nem 
zavaró tárolása 

Ft/m2/nap 
 

59 
 

39 
 

17 
 

9.  építési munkával kapcsolatos állvány, 
építési terület, építőanyag, törmelék 
elhelyezése és 72 órát meghaladó, a 
közlekedést nem zavaró tárolása 

Ft/m2/nap 
 

59 
 

39 
 

17 
 

10.  Idényjellegű árusítás 
kivéve: fagylalt, jégkrém és hírlap-
árusítás 

Ft/m2/hó - 3.860 3.200 

11. 1

1

. 

Fagylalt és jégkrém árusítás (legfeljebb 
4 m2 bérelhető) 

Ft/nap 
 

 

- 
 

2.200 1.760 

12. 1

2

. 

Vattacukor 
(Balaton-part maximum 2 hely) 
 

Ft/nap 
 

820 820 820 

13. 1

3

. 

Pattogatott kukorica 
(Balaton-part maximum 2 hely) 

Ft/nap 
 

820 820 820 

14. 1

4

. 

Javító és szolgáltató tevékenység 
(legfeljebb 4m2 bérelhető) 

Ft/nap  
 

193 127 

15. 1

5

. 

Vendéglátó-ipari előkertek Ft/m2/hó 2.800 2.500 1.900 

16. 1

6

. 

Helyi üzletek kitelepülése 
(legalább 1 m2 bérelhető) 

Ft/m2/hó 2.800 2.500 1.900 

17. 1

7

. 

Alkalmi (ünnepi) vásár és kiállítás Ft/m2/nap 1.300 
 

630 
 

320 

18. 1

8

. 

Autó vásár és kiállítás Ft/m2/nap 1.300 630 320 

19. 1

9

. 

Mutatványos tevékenység, körhinta, 
hullámvasút, dodzsem, stb. 
(Erre a tevékenységre kizárólag az 
Önkormányzat, illetve intézményei 

Ft/m2/nap 
(1 nap felépítési és 

1 nap bontási 
időszak 

térítésmentes) 

1.300 
 

1.300 
 

1.300 



által szervezett rendezvényeken 
köthető bérleti szerződés) 

20. 2

0

. 

Ének és élő zene Ft/m2/nap 460 250 130 

21. 2

1

. 

Portrérajzolás az I. övezetben legfeljebb 
3x3 hely adható bérbe a Kastély 
utcában, a Bazársoron és a Delden 
téren 
 

Ft/m2/nap 2.100 
 
 

- - 

22. 2

2

. 

Kézműves tevékenység Ft/m2/nap 2.100 - - 

23. 2

3

. 

Rizsfestés, festékszóró géppel képek 
készítése  
(Bazársor maximum 2 hely) 

Ft/m2/nap 2.100 - - 

24. 2

4

. 

Üzleti szállítás esetén rakodás, 
göngyölegek tárolása 

Ft/m2/nap 250 130 70 

25. 2

5

. 

Zászló Ft/m2/nap 250 130 70 

26. 2

6

. 

Szilveszteri kellékek árusítása 
december 27-31-éig 

Ft/m2/nap 1.300 1.300 1.300 

27. 2

7

. 

az önkormányzat saját és intézményei 
beruházásában végzett építési, 
felújítási munkálatok 

díjmentes - - - 

28. 2

8

. 

az önkormányzat saját és intézményei 
szervezésében – elsősorban sport, 
kulturális és ifjúsági célú – 
rendezvények 

díjmentes - - - 

29. 2

9

. 

díszfa, dísznövény ültetése és 
elhelyezése, valamint utcabútorok 
pihenés céljából történő elhelyezése 

díjmentes - - - 

30. 3

0

. 

közintézményi közterület-használat díjmentes - - - 

31. 3

1

. 

sport, kulturális és ifjúsági célú, 
valamint a civil szervezetek által 
szervezett nem üzleti jellegű, közcélú 
rendezvények közterület-használata  

díjmentes - - - 

32. 3

2

. 

saját beépítetlen telekrésszel nem 
rendelkező épületeknél, 1 m3-t 
meghaladó hulladékgyűjtő edény 
elhelyezése  

díjmentes - -  



33. 3

3

. 

gyógyszertári széf elhelyezése, 
valamint postai előreszállító oszlop 
telepítése 

díjmentes - - - 

34.  Egyéb, máshova nem sorolható 
tevékenység 

Ft/m2/hó 
 

egyedi díjszabás alapján, de 
legalább 500,- Ft 

 

 


