Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
a 21/2012.(XII.12.) Ö. sz., 3/2015. (I.29.) Ö. sz., 4/2016. (II.26.) Ö. sz., 6/2018. (III.29.) Ö. sz.,
7/2019. (VI.28.) Ö. sz. és 13/2020. (X.29.) Ö. sz. rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)
bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzatra,
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és
elidegenítésére.
2. §
E rendelet alkalmazásában vagyon
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és
b) 1 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése
szerinti vagyonkimutatásban felsoroltak
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
3. §
(1) Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyont
a) nem lehet elidegeníteni,
b) nem lehet megterhelni (kivéve a jogszabályon alapuló használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok
gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik.
4. §
(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, (1.sz. melléklet 2) és
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból (2. sz. melléklet) áll.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti vagyon.
(3) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti
a közcélú vízi létesítményeket.
(4) A (3) bekezdésben szereplő vagyon az a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon, melyben
önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt.
(5) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az egyes
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
5. §
(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona (3. sz. melléklet 3)
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből,
valamint
b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített
vagyonából áll.
ba) műemlékek
bb) muzeális gyűjtemények és emlékek
bc) műalkotások
bd) védelmi, egészségügyi-szociális valamint turisztikai hasznosítási célú erdők
(2) 4 Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezően korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl e vagyoni körbe sorolja az önkormányzati tulajdonú alábbi
vagyonelemeket:
a) középületek, és intézmények közül:
aa) Általános Művelődési Központ Mezőhegyes, Béke park 1.szám
aaa) 1.számú óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.
aab) 2.számú óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.
aac) 3.számú óvoda Mezőhegyes, Csokonai u.1.
aad Vendégház Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.
aae) Diákotthon Mezőhegyes, Szent György tér 10.
ab) Városi Önkormányzat épületei
aba) Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ, Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
abb) Parkfenntartási Telephely Mezőhegyes, Munkácsy u.2.
abc) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Kozma F.u.15.
abd) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.1.
abe) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Hild J.u.5.
abf) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Kozma F.u.3.
abg) Sporttelep Mezőhegyes, Tavasz u. 4.
abh) volt határőrlaktanya – Mezőhegyes, Május 1 tér 7.
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abi) volt strandfürdő Mezőhegyes, Csekonics park.
abj) Savanyító üzem Mezőhegyes, Kozma F. u. 1.
abk) Polgármesteri Hivatal és József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterme
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
abl) Volt városellátó Épülete, Mezőhegyes, Kozma F. u. 20.
abm) Játszótér, Mezőhegyes, Petőfi sétány
abn) Gázfogadó
b) köztemető épülete és területe,
c) közművek - a víziközművek nélkül, melyek az 1991. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés
alapján törvény által már a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozik –
ca) Szennyvíztisztítótelep és a szennyvízcsatorna-hálózat
cb) Víztorony és egyéb épületei valamint az ivóvízhálózat
cc) Szelektív hulladéktárolók területe
cd) Hulladékudvar területe
ce) Turisztikai pihenőhelyek területe
cf) Hulladékátrakó területe
cg) Csapadékvíz-hálózat
6. §
(1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének tartalmát az
érintett törvény határozza meg.
(2) Az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmények, középületek forgalomképességének
korlátai, hogy
a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,
b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi- és a
közfeladat ellátása ideiglenesen szünetel,
c) a használatot és a hasznosítási jogot a b) pont vonatkozásában maximum 5 éves időszakra lehet átruházni.
(3) Az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott temető forgalomképességét korlátozza, hogy a
temető céljára használt földterületeket a temetkezési cél fennállásáig, továbbá a temető megszüntetéséig nem lehet elidegeníteni, megterhelni és vállalkozásba, társulásba vinni.
Az önkormányzat üzleti vagyona
7. §
(1) Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat
törzsvagyonába. (4. sz. melléklet 5)
(2) Az üzleti vagyon részei:
a) forgalomképes ingatlanok
aa) lakás céljára szolgáló épületek
ab) nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek
ac) építési telkek
ad) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek
ae) egyéb hasznosítási célú földterületek
b) forgalomképes ingó vagyontárgyak
ba) tárgyi eszközök
bb) pénzeszközök
bc) követelések
bd) értékpapírok
be) részvények
c) forgalomképes vagyoni értékű jogok

3

III. fejezet
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
8. §
A 9. § kivételével értékhatártól függetlenül a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,
b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.
i) vagyontárgy vásárlása,
j) a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése.
9. §
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A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt:
a) az 1 millió forintot meg nem haladó értékű ingók és ingatlanok értékesítéséről
b) az 1 millió forintot meg nem haladó értékű üzletrész, részvény és váltó legalább névértéken
történő értékesítéséről.
10. §
(1) Az önkormányzati vagyont érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát a Polgármester
gyakorolja.
(2) A vagyongazdálkodás körében lefolytatott eljárás eredményeként, vagy anélkül kötött szerződéseket az Önkormányzat nevében a Polgármester írja alá.
(3) A polgármester intézkedhet az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a lekötéséről.
Vagyon hasznosítása, tulajdonjogának átruházása
11. §
(1) Vagyont hasznosítani, tulajdonjogát átruházni a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár
felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
(3) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.
12. §
(1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha
a) az önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával
kapcsolatos feladatok megoldására a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé
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b) önkormányzati érdek, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása indokolttá teszi,
c) a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek,
d) beruházások, felújítások esetén,
e) nyílt pályázat hirdetési költsége magas a vagyontárgy értékéhez viszonyítva.
Ingyenes vagyonátruházás
13. §
(1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény 13.
§ (3)-(7) bekezdése alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.
A vagyon vállalkozásba vitele
14. §
(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait
a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák
meg.
(3) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
15. §
(1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.
(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a nemzeti vagyonról szóló törvény 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
Vagyon értékének meghatározása
16. §
(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonnyilvántartásban feltüntetett érték.
(2) Érték:
a) ingó vagyon esetén a független szakértő által meghatározott érték
b) ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) 6 hónapnál nem régebbi, független
ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték;
c) értékpapír esetén névérték, tőzsdére bevezetett értékpapír esetén a sajtóban közzétett vételi
középárfolyam;
d) társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján meghatározott
érték
e) apport esetén a könyvvizsgáló által meghatározott érték
f) a családi ház építésére szolgáló ingatlan esetén az ingatlan településen belüli fekvése, közművel való ellátottsága figyelembevételével zónánként, vagy egyedileg a képviselőtestület által meghatározott érték
(3) A vagyontárgy elidegenítésére minimum az értéken kerülhet sor. A döntés során magasabb ár
megállapítható.
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17. §
(1) A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben.

Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
18. §
A Képviselő-testület a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a nemzeti vagyonról
szóló törvény alapján engedi át, és a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján gondoskodik az önkormányzat törzsvagyonában lévő vízi közművek létrehozásáról és működtetéséről.
A pénzeszközök feletti joggyakorlás
19. §
(1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosítására, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.
Az önkormányzat követeléseiről való lemondás
20. §
(1) Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát
a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amenynyiben az érintett követelés meghaladja az 500.000 forint összeghatárt,
b) 7 a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság gyakorolja a kis összegű követeléseket meghaladó, de az 500.000 forintot el nem érő követelések leírását.
(2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében a költségvetési intézmények vezetője, illetőleg az önkormányzat esetében a polgármester dönt.
21. §
(1) A 20. §-ban meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben
nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására,
c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel
jár,
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b)
pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,
f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, valamint a
követelés egy részéréről való lemondást.
(3) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem
érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.
(4) Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet
meghatározza a leírás részletes szabályait.
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Adósságot keletkeztető ügyletek, beruházások és felújítások,
22. §
(1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Tv. szabályai figyelembevételével köthet adósságot keletkeztető ügyletet
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, felújításokat
valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
23. §
(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a továbbiakban:
térítés nélkül kapott) 500.000 Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy felajánlott
vagyon elfogadásáról a polgármester, illetőleg az intézmény vezetője dönt.
(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.
IV. Fejezet
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
24. §
(1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell szerepeltetni az éves zárszámadáshoz
kapcsolódóan.
(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.
(3) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
a) 8 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
ba) a tárgyi eszközöknél,
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
c) az a)–b) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
ca) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,
cb) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,
cc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.
25. §
(1) Az önkormányzat
a) 3 évre szóló középtávú és
b) 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a
középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat, és a tervidőszakra tervezett
vagyonváltozást.
(3) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági
programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.
(4) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.
(5) A vagyongazdálkodási tervet a képviselő-testület határozattal fogadja el.
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V. Fejezet
Záró rendelkezések
26. §
(1) Az e rendelet szerinti vagyonkimutatást először a 2012. évről szóló zárszámadási rendelethez kell
elkészíteni.
(2) Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
41/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet., az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
12/2007.(V.30.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 41/2006.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 6/2008.(III.19.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007.(IV.3.) és a 6/2008.(III.19.) önkormányzati rendelettel módosított 41/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
19/2008.(X.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 41/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
37/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 41/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet.
Mezőhegyes, 2012. október hó
Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Kihirdetve: 2012. október 31.
Hupucziné Győrki Julianna
Jegyző

1. a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lép: 2016.03.01.
2. a 21/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lépett 2013. január 1.
3. a 21/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lépett 2013. január 1.
4. 7/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lépett: 2019.06.28.
5. a 21/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lépett 2013. január 1.
6. a 13/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lépett: 2020.10.29.
7. a 13/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lépett: 2020.10.29.
8. a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
Hatályba lép: 2016.03.01.
a 7/2019. (VI.28.) Ö. sz. rendelet 1-3. számú mellékletei 2019. június 28.-án léptek hatályba.
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