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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

15/2010. (IX. 10.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

szóló 12/2004. (IV.23.) számú rendelet módosításáról 

 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) számú 

rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A vagyontárgyak elidegenítésénél, illetve hasznosításánál fizetési eszközként az Önkormányzat kézpénzt, 

illetve külön képviselőtestületi jóváhagyással csereingatlant, értékpapírt valamint a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásával összefüggő és egy éven belül szükségessé váló felajánlott szolgáltatást, továbbá a kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásához szükséges és egy éven belül hasznosítható felajánlott tárgyi eszközt 

fogadhat el. 

Szolgáltatás és tárgyi eszköz felajánlása esetén, azok értékét a piacon található azonos szolgáltatásról vagy tárgyi 

eszközről bekért árajánlatok (legalább 3 db), vagy független értékbecslő által készített értékbecslés alapján kell 

meghatározni.” 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV.23.) számú rendelet módosításáról szóló 11/2010. (V. 28.) számú 

rendelet 3. §-a. 

 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

szóló 12/2004. (IV.23.) számú rendelet módosításáról szóló 

15/2010. (IX. 10.) számú rendeletének 

 

INDOKOLÁSA 

 

I. 

 

A Rendeletben módosításra került a vagyontárgyak elidegenítésénél, illetve hasznosításánál fizetésként 

elfogadható eszközökre vonatkozó szabály is. A továbbiakban készpénzen, csereingatlanon és értékpapíron kívül 

elfogadható felajánlott szolgáltatás illetve egyéb tárgyi eszköz is. Szolgáltatásként csak olyan felajánlás, amely a 

mindenkori kötelező önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő és egy éven belül szükségessé váló, tárgyi 

eszköz esetében csak olyan felajánlás amely a mindenkori kötelező önkormányzati feladatok ellátásához 

szükséges és egy éven belül hasznosítható. 

Tárgyi eszközök, a magyar számviteli törvény alapján: 

•  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: a földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a 

földdel tartós kapcsolatban létesítettek (például ültetvény, épület, építmény), illetve a hozzájuk tartozó 

vagyoni értékű jogok (például haszonélvezet, bérleti jog, közműhasználati jogok)  

• Műszaki berendezések, gépek, járművek: a vállalkozási tevékenységet (termelést, értékesítést, 

szolgáltatásnyújtást stb.) közvetlenül szolgáló  

•  Egyéb berendezések, gépek, járművek: a vállalkozási tevékenységet közvetett módon szolgáló 

berendezések, gépek, járművek.  

•  Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztés során leválasztható terméket termelnek vagy pedig 

valamilyen hasznos tevékenységet (őrzés, kocsihúzás stb.) végeznek  

•  Beruházások: beszerzés vagy előállítás folyamatában levő, jövendőbeli tárgyi eszközök, amelyeket még 

nem vettek rendeltetésszerű használatba 

Szolgáltatás és tárgyi eszköz felajánlása esetén, azok értékét a piacon található azonos, vagy a felajánlottal 

érdemben megegyező szolgáltatásról vagy tárgyi eszközről bekért árajánlatok (legalább 3 db), vagy független 

értékbecslő által készített értékbecslés alapján kell meghatározni. 

A módosítás indoka, hogy a közelmúltban felajánlás érkezett az Önkormányzathoz, melyben Palacskó Anita 

(Marcali, Tóth Árpád u. 14.) 1.629.000,-Ft értékben ajánlott fel – Marcali fásítási tervével összhangban lévő – 

növényeket cserébe egy, a kertészeti vállalkozásához szükséges, önkormányzati telekért. Az ilyen jellegű adás-

vétel számvitelileg teljes mértékben kezelhető. A Rendelet jelen módosítása, az önkormányzati 

vagyongazdálkodás nagyobb rugalmasságát hivatott szolgálni. 

 

Marcali, 2010. augusztus 30. 

 

 

        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

           jegyző 

 


