Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Valkó nagyközség nemzeti vagyonáról szóló
6/2012. (VJ.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § {1) bekezdés 6. pontjában, 6. § {5) bekezdésében, 6. § {6) bekezdésében,
11. § {16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk {1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2012. {VI.26.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Alaprendelet 9. §-a a következőkre módosul:
A vagyonkezelés szabályai
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyonra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői
jogot létesíthet, mely vagyon elemeket jelen rendelet 3. szám ú melléklete tartalmazza.
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(2) A vagyonkezelői jog vagyonkezelési
versenyeztetés nélkül is köthető. A
különösen:

szerződéssel

jön létre. A vagyonkezelői szerződés
vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell

a) a vagyonkezeléssei érintett vagyoni kör pontos megjelölését,
b) a kezelésbe adott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket (különösen: érték
megőrzés, állag megóvás, üzemképes állapot fenntartásaL
c) a vagyonkezelő elszámolási kötelezettségének tartalmát,
d) ingatlan esetében a környezetkárosítást kizárá nyilatkozatot,
e) a szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket, a szerződés megszűnése
esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, a felek elszámolási
kötelezettségét,
f) amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása nem ingyenes, a
vagyonkezelői jog ellenértékével kapcsolatos rendelkezéseket (megfizetésének
módját, rendszerességét)
g) vagyonkezelő nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és tájékoztatási
kötelezettségét, ezek tartalmát, gyakoriságát,
h) a szerződés mellékleteként a vagyonkezelési szerződés hatályba lépéséhez
esetlegesen szükséges nyilatkozatokat.

(3) A képviselő-testület kizárólag a (4) bekezdésben meghatározott személyekkel köthet
vagyonkezelési szerződést. A vagyonkezelői szerződés megkötése előtt a vagyontárgyakat
értékelni kell e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(4) Az Önkormányzat vagyonának kezelője lehet:

a) az Önkormányzat költségvetési szervei,
b) olyan gazdálkodó szervezet, amelyen az állam, az Önkormányzat, illetve az
Önkormányzat intézményei, költségvetési szervei együtt, vagy külön-külön 100 %
os tulajdonosi részesedéssei rendelkeznek.
(Továbbiakban: önkormányzati vagyonkezelő)
(5) Az önkormányzati vagyonkezelő a kezelésében lévő önkormányzati vagyonnal a hatályos
jogszabályok és e rendelet keretei között gazdálkodik.
(6) Az önkormányzati vagyonkezelő jogosult a kezelésben lévő vagyontárgyak birtoklására,
használatára, hasznainak szedésére.
(7) Az önkormányzati vagyonkezelő köteles:

a) a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint a gazda jó
gondosságával kezelni és hasznosítani,
b) a kezelésében lévő vagyontárgyakat fenntartani, karbantartan i, üzemeltetésével
és védelmével kapcsolatos feladatokat ellátni
c) a használatba adott önkormányzati vagyont önkormányzati tulajdonként
nyilvántartani a könyvvezetésről szóló jogszabályok előírásainak megfelelően,
d) az általa kezelt vagyonról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
részletesen tartalmazza a vagyonkezelt eszköz könyv szerinti bruttó és nettó
értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az értékben bekövetkezett egyéb
változásokat és az elszámolt költségeket,
e) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt vagy jogszabály alapján fennálló
egyéb kötelezettségeket.
(8) Az önkormányzati vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább
a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles
gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.
(9) A vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a
összefüggésben központi költségvetési többlettámogatási igényt.

közfeladat

ellátásával

(10) A vagyonkezelő az Önkormányzat vagyonát nem idegenítheti el, nem terhelheti meg,
illetve nem illetik meg azok a jogok, amelyeket e rendelet szerint a képviselő-testület
gyakorol.
(11) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott éves
ellenőrzési terv szerint vagy eredetileg elrendelt ellenőrzéssei valósul meg.

Záró rendelkezések

2. §

{1)

Ez a rendelet 2014. október 1. napjávallép hatályba.

{2)

Ez a rendelet a hatályba lépést

követő

harmadik nap hatályát veszti.

