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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
16/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2005.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében 
foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2005.(III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. §  
(1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon törvény alapján kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló vagyon, valamint törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (továbbiakban együtt: 
forgalomképtelen törzsvagyon), valamint törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján 
korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. 
(2) A törvényi előírásokon túlmenően az önkormányzat vagyonából azok a vagyonelemek 
minősíthetők törzsvagyonná, melyek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú 
távon indokolt, továbbá melyek a közszolgáltatások és a közhatalmi feladatok ellátására, a 
társadalom közös szükségleteinek kielégítésére, illetve közhasználatra közvetlenül 
szolgálnak.” 
 

2. § 
 
A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § 
(1) A forgalomképtelen törzsvagyon a törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
álló vagyon, valamint a törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon. 
 
(2)A törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
c) az önkormányzat tulajdonában álló-külön törvény rendelkezése alapján részére átadott 
vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

 
(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon a többségi 
önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási 
szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés és a köztemetők. 
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3. § 
 
A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,9.§  
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 
a)  közművek és közmű jellegű létesítmények, 
b)  egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási, sport intézmények használatába adott 

önkormányzati vagyon, 
c)  képviselő-testület és szervei elhelyezésére szolgáló középületek, 
d)  műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városi jelentőségű ingatlanok, 
e)  muzeális gyűjtemény és muzeális emlék, 
f)  védett természeti terület és természeti érték, 
g)  azok a vagyontárgyak, melyeket törvény, vagy a képviselő-testület rendeletében annak 

nyilvánít. 
 

 4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2012. május 29. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Bárányné Márton Melinda 
jegyző  

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2012. május 30. 
 
 
 

Bárányné Márton Melinda 
jegyző 

  

 


