
Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 
(kivonat) 

 
I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
a.) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra és kötelezettségekre, követelésekre, 
immateriális javakra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá 
b.) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra illetve a közhasznú társaságban és gazdasági társaságban 
az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (továbbiakban: portfólió vagyon). 
(2) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, amennyiben  
a.) a közterület-használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a hirdető 
berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet, 
b.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 
rendeletek, továbbá az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítéséről szóló rendelet,   
c.) a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet,  
d.) a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szól rendelet  
eltérően nem rendelkezik. 
(3) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon  
a.) elidegenítésére, ideértve az önkormányzati vagyonnal gazdasági társaságok alapítását, illetve 
gazdasági társaság jegyzett tőke emelését, 
b.) hasznosítására, ideértve különösen a bérbe- és haszonbérbeadást, a használat jogának biztosítását, a 
lízingszerződéssel való hasznosítást, a koncesszióba adást, valamint a kezelésbe adást, üzemeltetésbe 
történő átadást, 
c.) megterhelésére, ideértve különösen a biztosítékul adást, a zálogjog és jelzálogjog, illetve szolgalmi jog 
alapítását, az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint kezesség vállalását, elővásárlási-, vételi- és 
visszavásárlási jog biztosítását, a tulajdonon fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság 
rendelkezésére bocsátásához hozzájárulást, valamint bérlő-kiválasztási jog biztosítását, 
d.) a vagyon tulajdonosát megillető, az a.)-c.) pontokban nem említett egyéb jog (pl. építési hozzájárulás) 
gyakorlása, 
e.) gazdasági társaságban fennálló üzletrész/részvény alapján a tulajdonost megillető jog gyakorlására, 
f.) az önkormányzat javára, más személy tulajdonában lévő vagyonon fennálló, a b.)-c.) pontokban 
megjelölt jogokkal való rendelkezésre, 
g.)  vagyontárgy megszerzésére. 
(4) A rendelet hatálya kiterjed 
a.) a képviselő-testületre, 
b.) a képviselő-testület bizottságaira, 
e.) a polgármesterre, 
f.) az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat  
g.) intézményeire és költségvetési szerveire, 
h.) gazdasági társaságaira, és 
i.) közhasznú szervezeteire. 
 

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, 

 


