Nyergesújfalu Város Önkormányzatának …2008 (……)
számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 28/2007 (XII.10.) számú rendelet (Továbbiakban: Rendelet )
módosításáról
( TERVEZET )

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1.) bekezdésében, 79-80. §-aiban, valamint az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§ (1-2.) bekezdésében, illetve 118.§ (2.) bekezdés c,
pontjában biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 1. és 2. számú melléklete hatályát veszti, egyidejűleg a 3. számú melléklet 1.
számú mellékletre, a 4. számú melléklet 2. számú mellékletre változik.
2. § A Rendelet 1.§ (3.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A
törzsvagyon tárgyait jogszabályok határozzák meg, illetve a Képviselő-testület egyedi
határozatával is meghatározhat vagy törölhet törzsvagyonba tartozó vagyontárgyakat. A
forgalomképtelen vagyontárgyakat az 1. számú melléklet, a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyakat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az 3.1. számú melléklet
Vagyonkimutatást tartalmaz.”
3.§ A Rendelet 2.§ (3.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A zárszámadási rendelet előterjesztésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell az
Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról jelen rendelet 3.1. számú mellékletében
meghatározott tagolásban és részletezettségben.”
4.§ A Rendelet 8.§ (4.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A versenytárgyalás szabályait tartalmazó Versenytárgyalási Szabályzatot a 4. 2. számú
melléklet tartalmazza.”
5.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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Indokolás
A hatályos rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat törzsvagyonának
( külön a forgalomképtelen és külön a korlátozottan forgalomképes ingatlanok ) tételes
felsorolását. A hatályos központi jogszabályok nem teszik kötelezővé a helyi rendeletben a
törzsvagyon felsorolását, valamint ezt a helyi önkormányzati vagyonkataszter tartalmazza. A
hatályos központi jogszabályok meghatározzák, hogy mi a forgalomképtelen vagyontárgy.
Továbbá a korlátozottan forgalomképes körbe tartozó ingatlannal kapcsolatos változási
javaslat a T. Képviselő-testület elé kerül döntés céljából, így ez által a T. Képviselő-testület
azonnali tájékoztatásban részesül. Mindezek figyelembevételével a vagyonrendelet 1. és 2.
számú mellékletének hatályon kívül helyezésére került sor.
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