Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelete
Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában 5.§ (2) bekezdés b)-c) pontjában, 6.§ (5)
bekezdésben, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, 18.§ (1) bekezdésében; és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§. (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Decs Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) vagyonára terjed ki.
(2) Az önkormányzat vagyona
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.
(3) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának felsorolását a rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a 2. számú
melléklet sorolja fel. Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona a 3. számú
mellékletben szerepel.
(4) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály
alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a
telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. A
forgalomképtelenség megszüntetéshez a képviselő- testület döntése szükséges.
2.§ Az önkormányzat tulajdonában álló szociális elhelyezést biztosító önkormányzati
bérlakások bérletére e rendeletet a szociális elhelyezést biztosító önkormányzati bérlakások
bérbeadásáról szóló 21/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendeletben nem szabályozott
kérdésekben kell alkalmazni.
3.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Decs
Nagyközség Képviselő-testülete.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát –ha jogszabály
vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik - a
Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó
bevételek az önkormányzatot illetik meg.
4.§
(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a képviselőtestületet Decs nagyközség polgármestere képviseli.
(2) A képviselő-testület kizárólagosan jogosult az ötszázezer forint összeghatárt
meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó kötelezés elengedésére, az egy évet
meghaladó időtartamú részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez
kapcsolódóan a kamat illetve költség címén fennálló követelések elengedésére.
(3) A képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi
joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel.
a. a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása;
b. a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a
szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között
a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása;
c. az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés
felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az
önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása;
d. az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében
közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítása;
e. telekalakítási eljáráshoz, valamit közút, közterület területének településrendezési terv
végrehajtása során történő rendezése miatt szükségessé váló adásvételi és
csereszerződések megkötése nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékre;
f. településrendezési tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű ingatlan
tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése;
g. közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű
használati jogot biztosító szerződések megkötése feltéve, hogy e jogok biztosítása
nem eredményez változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési
terv szerinti felhasználhatóságában;
h. az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító
szerződések megkötése nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig;
i. szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható
földrészletek hasznosítására,
j. az ötszázezer forint összeghatárt nem meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó
követelés elengedésére, az egy év időtartamon belüli részletfizetés vagy fizetési
halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat illetve költség címén
fennálló követelések elengedésére.
1
k.
a közterület-használati engedélyről szóló szerződés megkötése vagy napijegy
kiadása, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződésének
megkötése és ezen díjak mértékének megállapítása.
5.§ A polgármester a költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor
beszámol a képviselő-testületnek a rendelet 4.§. (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson
alapuló tevékenységről.

A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének k. pontját a Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2013. (VII.02.) ökr. módosításáról szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a iktatta
be. Hatályos: 2016. március 1-jétől.
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6.§2 A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó döntési javaslatot a Pénzügyi és
Fejlesztési Bizottság véleményének előzetes kikérése mellett a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.

II. fejezet
A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések
7.§ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozó és
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
vagyonelemeket a képviselő-testület nem határoz meg.
8.§
(1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük
sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van
lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy megszűnik a
közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi
joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
9.§ A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük
elvárható gondoskodással eljárni a használat, illetve az üzemeltetés során, e kötelezettség
teljesítéséért a használó intézmények, illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek.

III. fejezet
A hasznosítás szabályai
10.§ (1) A nettó 5 millió forint értékhatárt meghaladó vagyonelemet – ha törvény
kivételt nem tesz - csak értékbecslést követően és versenyeztetés (a továbbiakban pályázat)
útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 3
(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal
jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:
a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése
b) forgalmi értékének megjelölése,
c) a hasznosítás módja,
d) a pályázati feltételek meghatározása.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem
hasznosítását, ha törvény vagy a képviselő-testület a hasznosításról rendelkező határozata
másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget
nyilvánosan közzé kell tenni az önkormányzat weblapján, és egy millió forintot meghaladó
vagyonelem esetében el kell végezni a vagyonelem értékbecslését. 4
A 6.§-t a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. január 1-jétől.
a 10. § (1) bekezdés a 2/20107.(III.7.) önk.-i rend. 20. § (6) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. március 6-ától.
4
a 10. § (3) bekezdés a 2/20107.(III.7.) önk.-i rend. 20. § (6) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. március 6-ától.
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11.§ A 10.§ (1) bekezdése szerinti versenyeztetést a rendelet 4. számú mellékletét
képező Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani.
12.§ (1) Az önkormányzat bérlakásait elsősorban az önkormányzattal vagy annak
intézményeivel munkaviszonyban állók, továbbá a helyi rendőrök részére kell bérbe adni.
Azonos bérlővel a határozott időre szóló bérleti szerződés újabb határozott időre
megköthető. A lakásbérleti szerződés megkötéséhez a képviselő- testület hozzájárulása
szükséges.
(2) A belterületi, külterületi mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek
bérbeadása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzati bérlakások és földterületek bérleti díját a rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.
Közterület használatának rendje5
12/A. § (1) A közterület használata szabályozásával a Képviselő-testület:
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel
a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a településrendezési
szempontokra,
b) a közterület használatával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy állapítsa meg a közterület-használati díj mértékét és
fizetésének módját, 6
(2) E rendelkezés hatálya kiterjed Decs Nagyközség közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
(pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi
földrészletek a tulajdonos által közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt:
közterület).
(3) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén
tartózkodnak és tevékenykednek.
(4) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával –
mindenki ingyenesen használhatja.
Közterület-használati hozzájárulás, a közterület igénybevétele
12/B. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához területbérleti szerződés
szükséges.

A Rendelet 12/A, 12/B, 12/C, 12/D, 12/E, 12/F, 12/G, 12/H és 12/I és 12/J §-ait a Decs nagyközség nemzeti
vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 15/2013. (VII.02.) ökr. módosításáról szóló 2/2016.
(II.16.) ökr. 2.§-a iktatta be. Hatályos: 2016. március 1-jétől.
6
a 12. § (1) bekezdés b) – c) pontja a 13/2016.(IX.09.) önk.-i rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2016. szeptember 12-től.
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(2) Területbérleti szerződést kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
e) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
g) alkalmi és mozgóárusításra,
h) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi
tárolására.
12/C. § Nem kell területbérleti szerződés:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató
táblák elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további
közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az
a közlekedést nem akadályozza.
12/D. § (1) Területbérleti szerződés:
– ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
– a megállapított feltétel bekövetkeztéig köthető.
(2) Élelmiszer utcai árusítására területbérleti szerződést csak idényjelleggel, meghatározott
idő elteltéig lehet kötni.
(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, mely
kérelemre többször meghosszabbítható, leghosszabb időtartama 5 év lehet.
(4) Az egy napra szóló közterület-használat napijeggyel is megváltható, a helyhasználó
napijegy megváltásával szerez erre jogosultságot. A napijegyet a közterületen folytatott
tevékenység befejezéséig meg kell őrizni. A napijegy másra nem ruházható át.
(5) A közterület használat befejezésével a bérlője köteles saját költségén az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
12/E. § Nem köthető területbérleti szerződés:
a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával;
műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb
szakhatóság előzetes hozzájárulásával;
b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével
szeszes ital árusítására, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
5

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép,
pótkocsi, közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,
d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
12/F. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló
hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály
valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, azokat a közterület
bérlője köteles beszerezni.
(2) A közterület bérlője köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán tartani,
gondozni.
A közterület-használati díj mértéke,
fizetésének módja, mentesség a díjfizetés alól
12/G. § (1) A közterület bérlője a közterület használatáért bérleti díjat köteles fizetni. A
fizetendő bérleti díjat és megfizetésének határidejét, módját a bérleti szerződés tartalmazza.
(2) A közterület bérlője a bérleti díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(OTÉK) előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj
szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
12/H. § Nem kell a közterület használatáért díjat fizetni, ha a közterület használatára
a) jótékonysági vagy közcélú rendezvény,
b) választásokkal kapcsolatos hirdetések elhelyezése
céljából kerül sor.
A közterület-használati hozzájárulás visszavonása
12/I. § A területbérleti szerződést meg kell szüntetni, ha a közterületet a bérleti szerződésben
foglaltaktól eltérő célra vagy módon használják, vagy a díjfizetési kötelezettségnek felszólítás
ellenére sem tesznek eleget.
Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása
12/J. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti
forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy
sérült.
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(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására vonatkozó kérelmet a jármű
tulajdonosának, illetve üzemben tartójának kell a Polgármesteri Hivatalban benyújtania.
(3) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására bérleti szerződés a KRESZ-ben
meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra köthető.”
A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele
12/K. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételét – az e rendeletben
foglalt feltételek mellett – a polgármester engedélyezi.
(2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért – melyet e rendelet 10.
melléklete alapján kell kérelmezni - igénybevételi díjat kell fizetni, melyet a polgármester
állapítja meg.
(3) Az igénybevételi díjat a hivatal házipénztárában vagy az önkormányzat
bankszámlájára utalással kell megfizetni a hozzájárulás kiadását követő 5 napon belül,
kivéve, ha az igénybevételre 5 napon belül kerül sor, mert ebben az esetben az igénybevétel
megkezdése előtt. A befizetést igazoló bizonylatot vagy a banki átutalási igazolást a
hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az igénybevétel helyszínen kell tartani,
hogy egy esetleges ellenőrzés esetén az megtekinthető legyen. 7

IV. fejezet
A vagyon átruházásának szabályai
13. § A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal
jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:
a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
b) forgalmi értékének megjelölése,
c) az átruházás módja,
d) pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,
e) árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,
f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő
vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.
14.§ (1) A nettó 10 millió forint értékhatárt meghaladó vagyonelemeket –ha törvény
kivételt nem tesz- csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha
jogszabály másként nem rendelkezik, a képviselő-testületnek az értékesítésről szóló
határozata alapján nyilvános hirdetés útján értékesíthető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti versenyeztetést a rendelet 4. számú mellékletét képező
Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani.

7

a 12/K. §-t és az előtte lévő címet a 13/2016.(IX.09.) önk.-i rendelet 2. §-a. állapította meg.
Hatályos 2016. október 3-ától
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15.§ (1) Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként
nyilvántartott földrészlet értékesítése, vagy cseréje esetén nyilvános meghirdetés nélkül kell
a szerződést megkötni, a forgalmi érték vagy a számviteli nyilvántartás szerinti érték
megjelölésével.
(2) Az építési telkek értékesítése a polgármester hatáskörébe tartozik. Az
önkormányzat építési telkeinek vételárát a rendelet 7. számú melléklete határozza meg.
(3) A polgármester az adásvételi szerződésben kikötheti az építési telkek 3 évre szóló
elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetését. 8
16.§ A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú
ingatlan tulajdoni hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a fogalmi érték
megjelölésével kell a szerződést megkötni.
17. § Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni az Nvtv. 13. § (3)(13) bekezdése alapján lehet.

V. fejezet
A vagyonszerzés szabályai
18.§ (1)9 Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek a Pénzügyi
és Fejlesztési Bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(2) A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi
tartalommal:
a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
b) forgalmi érték megjelölése,
c) a szerzés módja,
d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,
e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.
(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell,
hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen
feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható
üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.
(4) Önkormányzati tulajdonszerzést
értékbecslést kell készíttetni.

megelőzően

a

vagyontárgyról

forgalmi

19. §10 Az önkormányzati törvény által előírt, vagy önként vállalat feladata ellátásához
ingatlant bérelhet, albérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet,
erről a Képviselő-testület a polgármester javaslata és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
állásfoglalása alapján hoz döntést.

a 15. § (3) bekezdés a 7/2018.(VI.1.) önk-i rendelet 12. §’ (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos 2018. június 4-től.
9
A 18.§ (1) bekezdését a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2015. január 1-jétől.
10
A 19. §-t a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. január 1-jétől
8
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VI. fejezet
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
20.§ (1) A képviselő-testület részére az önkormányzat vagyonának alakulásáról, a
vagyonállapotról a rendelet 5. számú melléklete szerinti vagyon kimutatást kell elkészíteni és
az önkormányzat elemi költségvetési beszámolójához csatolni.
(2) Az önkormányzat
a) 4 évre szóló középtávú és
b) 8 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít, melyeket a képviselőtestület határozattal fogad el.
(3) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza a középtávú időszakban az
önkormányzat feladatellátáshoz kapcsolódó törzsvagyoni és üzleti vagyonelemeket,
hasznosításuk tervezett rendjét, az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását
biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.
(4) A hosszú távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat
kell tartalmaznia és a hosszú távú időszakra a vagyonelemekkel tervezett hasznosítást.
VII. fejezet
Záró rendelkezések
21.§
(1) Jelen rendelet 2013. július 5.-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Decs nagyközség nemzeti vagyonáról
és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 23/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
Decs, 2013. június 26.
Biczó Ernő sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A kihirdetés napja: 2013. július 2.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
Jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva.
Decs, 2014. december 31-én
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
Jegyző
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