PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
valamint Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába az a vagyon tartozik, amelyet
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
5. § (3) bekezdése az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonnak, vagy
b) a törvény, vagy az önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségő nemzeti vagyonnak minősít.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába az a vagyon tartozik,
amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg.”
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3. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint tartalmazza.”
4.§
A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonos képviseletében a tulajdonosi joggyakorló által meghatalmazott személy, vagy szervezet jár el:
a) a képviselő-testület képviseletében a polgármester jár el,
b) az e rendeletben vagy a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására kijelölt átruházott hatáskörben
a bizottság, a jegyző vagy a polgármester jár el,
c) az e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződéssel megbízott vagyonkezelő szerv, vagy vezetője - az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerint – jár el,
d) e rendeletben szabályozott feladat- és hatáskörben az intézmény vezetője
jár el.
A tulajdonos képviseletében eljáró személy a továbbiakban a tulajdonosi jog gyakorlójának a képviselője.”
5. §
A Rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani, amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke nem éri el:
a) ingó vagyon esetén az 1 000 000 Ft-ot,
b) ingatlan vagyon esetén a 3 000 000 Ft-ot.”
6. §
A Rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „az Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)”,
b) 12. § (1) bekezdés d) pontjában a „6. § (4) bekezdés d) pontjába” szövegrész helyébe a „6. § (4) bekezdésében”,
c) 14. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal”,
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d) 16. § (1) bekezdés a) pontjában, a 20. § (2) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdés b)
pontjában a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „jegyző”,
e) a 28. § (1) bekezdésében a „Püspökladány Város Önkormányzat Jegyzője” szöveg
rész helyébe a „jegyző”
szöveg lép.
7. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 13. § (2) bekezdése,
b) 24. § (1) bekezdés c) pontja,
c) 30. §-a.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

