
 

 

 

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2009.(VIII.7.)RENDELETE 

Hegyeshalom nagyközség vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti jogok gyakorlásáról szóló 

18/2004.(XII.2.) rendelet módosításáról. 

 Hegyeshalom Nagyközség Önkormány zata képv iselő-t est ülete a hely i önkormány zatokróls zóló 1990 . év i LXV . törvény 80/B §- ában kapott f elhat almazás alapján a HegyeshalomNagyközség Önkormány zata az önkormány zat vagyonáról és az önkormány zat ivagyon felett it ulaj donos i jogok gyakorlásáról s zóló 18/2004 .(X II.2.) rendelet ét ( a t ovábbiakban: rendelet )az alábbiaks zerint módos ítj a:
 1.
 
§A rendelet az alábbi 9. címmel és a 20/A . §-s al egés zül ki:

„ Vagyonkezelői jog létesítése  

 20/A . §( 1 ) A Hegyeshalom Nagyközség Önkormány zat ának korlátozottan forgalomképest örzsvagyonához és f orgalomképes vállalkozói vagyonához t art ozó vagyoni elemek – azönkormány zat i lakóépületek és vegyes rendeltet ésű épület ek, illetv e társasházban lévőönkormány zat i lakások és nem lakás célj ára s zolgáló hely iségek kiv ételével –vagyonkezelésbe adhatók.( 2 ) Bármely vagyontárgy vagyonkezelésbe adásáról a képv is elő-test ület – a vagyonkezelőis zerződés elfogadásával– egyedi döntést hoz.( 3 ) A vagyonkezelésbe adás nem érint i az önkormány zat i közf eladatok ellát ásánakkötelezettségét, elsődleges célj a a vagyon állagának és értékének megőrzése, v édelme,illetve ért ékének növelése.(4 )A z önkormány zat ivagyon két f éle módon adhatóvagyonkezelésbe:a) pály ázt at ással: ebben az esetben a pály ázat i rendre a közbes zerzés ált alános ésönkormány zat is zabály ait kell alkalmazni.



Bírálatára az önkormány zat közbes zerzés i bizotts ága j ogosult . A vagyonkezelés i jogmegs zerzéséért ellenértéket kell kérni.b)
 kij elöléssel: a v agyonkezelői j ogot kij elöléssel cs ak a törvényben meghatározottönkormány zat i közf eladatot átv állalós zervezet s zerezhet .( 5 ) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbevett vagyont könyvvezet ésében elkülönít etten köteleskezelni , ráf ordít ásait és költs égeit külön köteles kimut at ni. Ezen felül minden évben, at árgyévet követően január 31- ig bes zámolót köt eles kés zít eni a képv iselő-t estülets zámára.„ 2.

 
§Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.S zőke Lás zló Dr. Gáli Pét erpolgármester jegy zőZáradék:A rendelet kihirdet ése 2009. augus ztus 7-én megtörtént .Hegyeshalom, 2009. auguszt us 7. Dr. Gáli Pét erj egy ző


