Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2012.(IV.19.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

A közszolgáltatások biztosításához, az alapfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati
vagyon fokozott védelme, a vállalkozói vagyon racionális hasznosítása érdekében Zalaboldogfa
község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján figyelemmel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben
foglaltakra is az önkormányzati tulajdonról és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket
rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, a Képviselő-testület
által alapított, illetve tulajdonosi irányításával működő költségvetési szervekre ide értve az
önkormányzat hivatalát is (továbbiakban: intézmények);
b) Az Önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő:
- ingatlan és ingó dolgokra,
- vagyoni értékű jogokra
- gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésre,
- valamint az értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon)

2. §
Az önkormányzat vagyona
(1) Az önkormányzati vagyon az önkormányzat tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll.
(2) Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon, mely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(3) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását
szolgálja. A forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik a nemzeti vagyonról szóló tőrvényben
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemek, valamint
törvényben vagy a rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként
meghatározott önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek. A korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon részét képezik törvényben vagy a rendeletben korlátozottan forgalomképesként
meghatározott önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek.
Az Üzleti vagyon részét képezik mindazon önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, melyek
nem tartoznak a (3) bekezdésben meghatározott törzsvagyon körébe.

3. §
(1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemeket a nemzeti vagyonról szóló törvény
határozza meg.
(2) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona körébe
tartoznak:

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében az önkormányzatok vonatkozásában ilyenként
meghatározott vagyonelemek,
b) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti
vagyonba tartozó ingatlanokon, valamint a közterület megnevezésű önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon található műalkotások.
(3) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
törvényben meghatározott levéltári anyag a törvény erejénél fogva forgalomképtelen.
(4) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
törvényben korlátozottan forgalomképessé nyilvánított önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemekkel
csak a törvényben meghatározott szabályok szerint lehet rendelkezni.
(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe tartoznak a (4)
bekezdésben meghatározottakon túl:
a) a köztemetők,
b) a közművek,
c) az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
d) a többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságok
használatában álló vagyon,
e) az intézmények és a középületek,
f) a sportpályák és a sport célú létesítmények.

4. §
(1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnal és a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott önkormányzati tulajdonban álló
vagyonnal a tulajdonos önkormányzat csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott
korlátozásokkal rendelkezhet.
(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba
apportálni csak a képviselő- testűiét által meghatározott funkciók, feltételek biztosítása mellett, kizárólag
a képviselőtestület döntésével lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont hasznosítani vagy vagyonkezelésbe adni a rendeletben
meghatározott módon lehet.
(4) Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba
apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.

5. §
Vagyonnyilvántartás
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyonról a hatályos jogszabályoknak megfelelő
ingatlanvagyon-katasztert kell létrehozni, és azt folyamatosan vezetni
(2) Az ingatlanvagyon-kataszter elkülönítetten tartalmazza az egyes ingatlanokra vonatkozó főbb adatokat
törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban, tartalmazza továbbá az ingatlanok nyilvántartott értékét.

6. §
Vagyonkimutatás
(1) A vagyonkimutatás a költségvetési év zárónapján az önkormányzat tulajdonában meglévő vagyon
állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és
mennyiségben.
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(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.
Összhangban kell állnia az ingatlan kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli
mérlegében kimutatott, megfeleltethető adatokkal.
(3) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyon bontásban, mérleg szerinti értéken
tartalmazza.
(4) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell továbbá
- a nullára leírt eszközök állományát bruttó értékben;
- az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott
képzőművészeti, régészeti, kulturális javakat mennyiségben;
- a mérlegben nem szereplő, kezességgel és garanciavállalással összefüggő, illetve egyéb
kötelezettségeket értékben.
(5) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz kell mellékelni.

7. §
Az önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó általános szabályok
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatainak hatékony és eredményes ellátása.
(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítása egy vagyontárgynak;
- az önkormányzat saját célú hasznosítása
- bérbe-, haszonbérbe adása, illetve
- a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése.

8. §
A helyi önkormányzat vállalkozása a törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét.

9. §
Tulajdonosi jogok és azok átruházása
(1) Zalaboldogfa Község Önkormányzatát megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a
kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
(2) A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselőtestület rendelkezik,
(3) Átruházott hatáskörében a polgármester gyakorolja:
a.) a közútkezelői és tulajdonosi jogokat.
b. ) a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyon bérbe, haszonbérbeadása esetén a
bérleti díj meghatározása 100 000 Ft/év értékhatárig.

10. §
Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása
(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, megterhelésére irányuló döntést
megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni.
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(2) A forgalmi érték megállapításának módja:
a) Ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték 6 hónapnál nem
régebbi forgalmi értékbecslés alapján.
b) A várhatóan 1.000.000,- Ft forgalmi értéket el nem érő ingatlanok esetében a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Zala Megyei Igazgatóságától bekért összehasonlító érték alapján. Ez esetben a forgalmi érték
meghatározásánál a bekért összehasonlító érték az irányadó és nem szükséges értékbecslés készítése.
c) Ha az érintett ingatlanhoz hasonló (azonos építési övezetbe tartozó, hasonló Fekvésű, beépítési
lehetősséggel rendelkező, hasonló szerkezeti terv, szabályozási terv alatt álló) ingatlannal kapcsolatosan
az önkormányzat már rendelkezik megkötött szerződéssel (szerződésekkel) akkor annak értékét is
figyelembe kell venni az ingatlanok forgalmi értékének meghatározásánál.
d) Ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló,
kereskedelemben kapható dolog ára.
e) A tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok esetében az aktuális tőzsdei ár.
f) A tőzsdei forgalomban nem szereplő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a befektetési
szolgáltatók által közzétett, a másodlagos piaci forgalomban kialakult ár.
g) Egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján.
( 3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítésnél, illetve
hasznosításnál - (2) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti
értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható.

11. §
Tulajdonosi jogok gyakorlása
(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő - testület, illetve a képviselő- testület által átruházott hatáskörben a
polgármester gyakorolja.
(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok és jelen rendelet által meghatározott keretek között kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekrendezési
eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó
nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási illetve bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások
során az ügyféli jogok gyakorlására.

12. §
A vagyongazdálkodás szervezeti keretei
(1) Az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervek lehetnek az
önkormányzat gazdasági társasága, intézményei, közhasznú társaságai, és a Körjegyzőségi Hivatal.
(2) Az önkormányzat vagyonának hasznosításával kapcsolatban felmerülő döntés-előkészítési,
lebonyolítási és végrehajtási feladatokat - e rendeletben szabályozott kivételekkel - a Körjegyzőség végzi.
(3) Az önkormányzati vagyontárgyak kezelésére - az (1) bekezdésben meghatározott szerveken kívüli
szervezetekkel is - vagyonkezelési szerződés köthető az Áht. rendelkezései szerint.
(4) Az önkormányzati vagyonkezelésbe adása az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelő szervek
részére a Képviselő-testület határozatával történik. A határozat mellékletében fel kell sorolni a kezelésbe
adott ingatlan vagyon legfőbb jellemzőit.
(5) A vagyonkezelő szerv a kezelésében (használatában) lévő önkormányzati vagyonnal - az
önkormányzat feladatainak a sérelme nélkül - a hatályos jogszabályok és e rendelet keretei között
gazdálkodik.
(6) A vagyonkezelő szervei jogosultak - a rendeletben foglalt korlátozásokkal
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a) a kezelésben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére,
birtokvédelemre
b) a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására,
(7) A vagyonkezelő szervezet köteles:
a) a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint a jó gazda gondosságával kezelni
és hasznosítani,
b) a kezelésben lévő vagyontárgyakat fenntartani, karbantartani, üzemeltetésével és védelmével
kapcsolatos feladatokat ellátni,
c) a használatába adott önkormányzati vagyont önkormányzati tulajdonként nyilvántartani a
könyvvezetésről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően.

13. §
A törzsvagyon használata, hasznosítása
(1) Az önkormányzat törzsvagyona az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását szolgálja. A
törzsvagyon használati jogát azok az intézmények gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet
hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselőtestület a használatra
egyéb okból feljogosít.
(2) A használati jogot gyakorló intézmény a rábízott forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyont határozott idejű bérbeadás útján az alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből
származó bevétel az intézményt illeti meg. A tartós (1 évet meghaladó) vagy határozatlan idejű
bérbeadáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A Képviselő-testület és szervei (önkormányzat hivatala, intézményei) használatában lévő
vagyontárgyak tekintetében a (2) bekezdés szerinti bérleti szerződés, illetve használati megállapodás
megkötésére a polgármester, ellenjegyzésre a jegyző jogosult. A megkötött jogügyletekről a Képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

14. §
(1) A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjogának
forgalmazása, átruházása (adásvétel, csere, más önkormányzatnak átadás stb.) ingyenes és
határidő nélküli használatba adása, megterhelése, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő
bevitele, illetve a 13. §-ban nem szereplő egyéb hasznosítása a Képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik. A döntéshez minősített többség szükséges, ha az ingatlan értéke az 5 millió
Ft-ot meghaladja.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok tekintetében - az ott fel nem sorolt - egyéb
tulajdonosi jognyilatkozatok (társtulajdonosi, elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás,
telekösszevonás és telekhatár rendezés stb.) kérdésében a képviselő-testület dönt.

15. §
(1) Az intézmények a használatukban lévő ingóságokat, valamint pénzvagyont (az alapfeladataik sérelme
nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vihetik
be.
(2) Az intézmények a 20 000 forintot meghaladó egyedi nyilvántartású, nettó értékű eszköz értékesítését
vagy a 100 000 Ft egyedi nyilvántartása, nettó értékhatárig a selejtezést a polgármester, ezen érték feletti
értékesítést és selejtezést a képviselő- testület előzetes hozzájárulásával végezhetik.
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(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó vagyonkezelő
szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról az önkormányzat hivatala gondoskodik. A
hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.

16. §
A forgalomképes vagyon hasznosítása
(1) A forgalomképes vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a Képviselőtestület
gondoskodik.
(2) A forgalomképes vagyon hasznosításának előkészítése az önkormányzat hivatalának a feladata.
(3) A forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanokkal, üzletrészekkel, részvényekkel, ingóságokkal
és vállalkozási célú pénzeszközökkel kapcsolatos, valamint a gazdálkodási koncepcióval összefüggő
kérdések a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

17. §
(1) Naptári éven belül, átmenetileg likvid pénzeszközök befektetésének megszervezéséről, a befektetési
lehetőségek feltárásáról a polgármester köteles gondoskodni. A befektetési lehetőségek közül
kötelezettségvállalást a polgármester tehet.

18. §
Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
(1) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyont értékesíteni, a vagyon használatát és
hasznosítását átengedni - e rendeletben foglalt kivételekkel - értékbecsléssel megalapozottan,
csak nyilvánosan (indokolt esetben zártkörűen) meghirdetett versenytárgyalás útján a legjobb
ajánlatot tevő részére lehet értékesíteni.
(2) Ingatlan esetében a Képviselő-testület döntése alapján mellőzni lehet a versenyeztetést, ha annak
értéke nem haladja meg az 5 millió Ft-ot.
(3) Ingó vagyontárgy esetén nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni, ha a vagyontárgy értéke nem
haladja meg az 1 millió Ft-ot, illetve az ingó vagyontárgy egy másik megvásárolandó vagyontárgy
értékébe beszámításra kerül.
(4) A vagyontárgy értékesítésére való kijelölése során a Képviselő-testület dönt a külön jogszabályban
meghatározott versenyeztetési formáról.
(5) Ingatlan és ingóság nyilvános értékesítése esetén az Ügyrendi Bizottság feladata a
versenytárgyalás lebonyolítása.

19. §
Gazdasági társaságban való részvétel
(1) A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az önkormányzat tulajdonában lévő
vagyontárgyak hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, vállalkozásban részt vehet.
(2) Amennyiben a Képviselő-testület olyan gazdasági társaságot alapít, melynek tevékenysége az
önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozik, az Önkormányzat tulajdonosi aránya 51 %-nál kevesebb
nem lehet.
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(3) A gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester vagy a Képviselő-testület által kijelölt
személy képviseli. A polgármester a tag képviseleti meghatalmazására vonatkozó szabályok szerint
jogosult megbízni a Képviselő-testület tagját.
(4) A gazdasági társaságban Önkormányzat tagképviselete a szavazati jog gyakorlásában (amennyiben a
polgármester képviseletében jár el) önálló döntésre jogosít az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.
(5) A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges a (4) bekezdésben szereplő szavazati jog
gyakorlásához a következő ügyekben;
- gazdasági társaság átalakulása
- Önkormányzat költségvetését terhelő, vagyoni kötelezettséget megállapító döntés,
- fontosabb személyi ügyek,
- mérleg elfogadás, eredmény felosztása esetén.
(6) Az intézmények a használatukban lévő ingóságokat, valamint pénzvagyont (az
alapfeladatainak sérelme nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba -csak gazdasági
számítással alátámasztott indokolt esetben- a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vihetik
be.

20. §
Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása
(1) Ha valamely vagyonról az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek javára
lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó
kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott vagyon elfogadásához a képviselőtestület hozzájárult.
Ha a képviselőtestület a felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, illetve a felajánlott vagyont
elfogadja, egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza.
(2) A hagyaték, az ajándék terheit, valamint az ajándékozási, illetve hagyatéki eljárás költségeit az
önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének
meghatározásakor az örökhagyó, ajándékozó, illetve a közérdekű célra felajánló akaratát figyelembe kell
venni.
(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
a) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára
használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,
b) olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz), melynek ismert terhei elérik vagy
meghaladják a hagyaték értékét.

21. §
Önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése
( 1 ). Önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, követelés elengedéséről -a
polgármester részére meghatározott értékhatár felett-, vagyoni értékű jogról való lemondásról a
Képviselő-testület minősített többségű határozatával dönt
( 2 ). Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve a használatát -jogszabályok, és e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában- ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni az alábbi célra lehet:
a) meghatározott céllal más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással közérdekű célra,
c) közalapítvány javára alapítványi rendeltetéssel,
d) közösségi célra alapítványi hozzájárulással.
( 3 ). A Képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló oktatási, egészségügyi, szociális és vallási
létesítmény elhelyezése céljából társadalmi szervezet, alapítvány, egyház részére pályázat nélkül
értékesítheti vagy elajándékozhatja ingatlanát.
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( 4 ). A Képviselő-testület, csak az alábbi esetben mondhat le részben vagy egészben követelésérői:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül
meg,
d) végrehajtás során, ha a követelés nem, vagy csak részben térül meg,
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
f) hitelt érdemlően bizonyított, hogy a követelés kötelezettje nem lelhető fel.

22. §
Vagyongazdálkodási koncepció
(1) A Képviselő-testület a ciklusprogram elfogadását követően áttekinti az önkormányzat tulajdonában
lévő vagyon összetételét, rendeltetését, a vagyontárgyak állapotát és a vagyon működésének
költségigényét.
(2) A ciklusprogramban meghatározott célkitűzések alapján a képviselőtestület dönt az egyes
vagyontárgyak rendeltetésének megváltoztatásáról, átsorolásáról, a feleslegessé váló ingatlanok
értékesítéséről, illetve az új ingatlanok vásárlásáról. Egyben meghatározza ezen feladatok ellátásának
cikluson belüli sorrendjét.
(3) A Képviselő-testület a vagyontárgyak állapotának ismeretében meghatározza az ellátandó feladatok
érdekében szükséges felújítási, beruházási, javítási feladatokat, dönt ezek cikluson belüli sorrendjéről és
vagyongazdálkodási forrásairól.

23. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. május 01. napján lép hatályba, rendelkezései nem érintik a hatálybalépése előtt
megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselő testületének 5/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Zalaboldogfa, 2012. április 18.

Luter Péter
Polgármester

Takács Árpádné
Körjegyző

Záradék:
A rendelet a község hirdetőtábláján 2012. április 19-én kihirdetve.
Zalaboldogfa, 2012. április 19.

Takács Árpádné
Körjegyző

