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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, 107.§-ában,
109.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés i) pontjába, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés j) pontjában a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4)
bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális
Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, és az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat ellátás szempontjából
szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi eszköz értékesítéséhez,
selejtezéséhez és nyilvántartásból történő kivezetéshez szükséges hozzájárulás megadásáról
a) nettó 3 millió forintot el nem érő egyedi nyilvántartási érték esetén a polgármester,
b) nettó 3 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó egyedi nyilvántartási érték esetén a
Képviselő-testület dönt.”
2.§
A Vagyonrendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ingatlan és ingó visszterhes elidegenítése vagy hasznosítása, ingatlan vásárlása,
valamint ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog, haszonélvezeti jog visszterhes
alapítása vagy megszerzése esetén a forgalmi érték, valamint a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságának megállapítása érdekében – a (3) és (6) bekezdésben
foglalt kivételekkel – külső forgalmi értékbecslést kell beszerezni. Amennyiben e rendelet
másként nem rendelkezik a 8.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt értékhatárok alkalmazása
tekintetében a forgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi érték az irányadó.”
3. §
A Vagyonrendelet 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
“(6) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságnak ingyenesen,
közfeladat ellátása céljából vagyonkezelésbe vagy vagyonhasznosításba adott önkormányzati
tulajdonú ingatlan szerződésben rögzített értékének meghatározása az önkormányzat
könyveiben szereplő értéken történhet.”
4.§
(1) A Vagyonrendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellenérték megfizetésének határideje a szerződés aláírását követő 90 napnál hosszabb
nem lehet.”

(2) A Vagyonrendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
“b) 10 millió forint feletti ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 4 éves időtartamra
részletfizetési kedvezményt adhat a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett.”
5.§
A Vagyonrendelet 20.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
“(7) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által alapított
gazdasági társaság üzleti tervét a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság hagyja jóvá.”
6.§
A Vagyonrendelet 1. számú mellékletének a ”Gazdasági társaság beszámolójának részei”
alfejezete az alábbi 9. ponttal egészül ki:
“9. Az előző évi üzleti terv megvalósulása tényadatokkal és szöveges indoklással
alátámasztva.”
7.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2017. március 30.
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Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2017. március 31.
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