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3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó 
polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdésében, a 13. § (1) 
bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-ban meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. § (1) A nettó 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha a törvény kivételt 
nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.” 
 
2. § A rendelet az alábbi 13/A. §-sal egészül ki: 
„13/A. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy 
kedvezményesen átruházni csak  
a) meghatározott céllal más önkormányzatnak; 
b) közérdekű kötelezettségvállalással; 
c) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet. 
(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni más 
önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat- és hatáskör átadása, kötelező 
feladat ellátása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet. 
(3) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról vagy átadásáról a 
képviselő-testület határoz.” 
 
3. § A rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20. § (1) A nettó 5.000.000 Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha a törvény kivételt 
nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.” 
 
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
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Kengyel, 2021. február 12. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 
 
A rendelet 2021. február 12-én került kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 
 
 
 


