
 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

8/2004.(VII.1) rendelet módosításáról 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény alapján az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 8/2004. (VII.1.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2004.(VII.1) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése m) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) m) 500.000,- Ft értékhatár feletti vagyon vásárlásáról való döntés” 

 

(2) A R. 7. § (1) bekezdése az alábbi új n)-u) pontokkal egészül ki: 

„n) 200.000,- Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről, a vagyon használatának, 

valamint a hasznosítás jogának átengedéséről történő döntés; 

p) 200.000,- Ft értékhatár feletti ingó vagyontárgyak cseréje;  

q) elidegenítésre kijelölt ingatlan vételárának meghatározása (három hónapnál nem 

régebbi ingatlanforgalmi értékbecslést figyelembe véve);  

r) behajthatatlan követelések - a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott kis összegű követelések kivételével – törlése;  

s) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése a 

vagyonhasznosításra döntésre jogosult hatáskörrel rendelkező beszámoltatása útján;  

t) önkormányzati vagyon építésével összefüggő valamennyi tulajdonosi jog gyakorlása;  

u) amit jogszabály a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utal.” 

 

 

2. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A polgármester átruházott hatáskörébe tartozik: 

a) 500.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó vagyon vásárlásáról való döntés; 

b) 200.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó vagyon értékesítéséről, a vagyon 

használatának, valamint a hasznosítás jogának átengedéséről történő döntés; 

 c) 200.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó ingó vagyontárgyak cseréje;  

d)  döntés a biztosítási szerződések megkötéséről;  

e)  tulajdonosi hozzájárulás megadása a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok 

elvégzéséhez;  

f)  a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kisösszegű követelések 

törlése.” 

 

 

3. § (1) A R. 8. § (2)-(5) bekezdései hatályukat vesztik. 

(2) A R. 9. §-a hatályát veszti. 

 

 



4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Pilisszentlászló, 2015. február 10. 

 

 

Tóth Attila      dr. Gerendás Gábor 

                 polgármester                    jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2015. február 13-án kihirdetésre került. 

 

         dr. Gerendás Gábor 

          jegyző 


