NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4. / 2012( III. 1.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
12/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nyírpazony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet
módosítására a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2004. (IV.29.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: R.) bevezetője helyébe a következő szabályozás lép:
„Nyírpazony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 5. § (2) bekezdése b) és c) pontjában, 5. § (4)
bekezdésében valamint 18.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról a következőket rendeli el:”
2.§ (1) A R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Nyírpazony Község Önkormányzatának vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon része a törzsvagyon, mely
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakra osztható.”
(2) A R. 1.§ kiegészül a következő (8)-(10) bekezdéssel
(8) Az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek az üzleti vagyon részei.
(9) Az önkormányzati üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgyak körét az 1.
melléklet 3. pontja részletezi.
(10) Az önkormányzat vagyonkezelői jog létesítésére tulajdonában lévő szennyvíz és
víziközmű vagyont határoz meg.
3.§ (1) A R. 3. § kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
„Önkormányzati vagyon hasznosítása kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 6. fejezetében szabályozottak szerint történhet.”
4. § A R. 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép:

„1. számú melléklet: Nyírpazony Község Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló
…./ ….. (III.1.) önkormányzati rendeletéhez
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Az önkormányzati törzsvagyon részletezése
1. Nyírpazony Község Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körébe
vagyontárgyak:
1.1. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak:
a.) utak, és műtárgyaik,
b.) közterek,
c.) járdák,
d.) közparkok,
e.) közcélú vízi létesítmény, csapadékvíz elvezető árokrendszer,
f.) köztemető.

tartozó

1.2 Önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyontárgyak

nemzeti

VAY KÚRIA Nyírpazony, Vasvári P. u. 14. szám alatti 30 hrsz. műemléki ingatlana
2. Nyírpazony Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe tartozó
vagyontárgyak:
a.) közművek,
b.) művelődési és közoktatási és egészségügyi intézmények ingatlanai:
- Színi Károly ÁMK Aranyalma Óvoda, Konyha (Nyírpazony, Széchenyi u. 15.)
- Gyermekorvosi Rendelő, Védőnői szolgálat (Nyírpazony, Széchenyi u. 2.)
- Közösségi Ház (Nyírpazony, Széchenyi u. 17.)
- Faluház (Nyírpazony, Arany J. u. 27.)
c.) középületek ingatlanai:
- Községi Önkormányzati Hivatal (Nyírpazony, Arany J. u.14.)
3. Üzleti vagyontárgyak:
- kertek,
- szántók,
- üzletek,
- nem lakás célját szolgáló ingatlanok,
- egyéb ingóságok és mindazon vagyontárgyak, amelyek e melléklet 1. és 2. pontjában nem
szerepelnek."
4. § Ez a rendelet 2012. március 01-én 16 órakor lép hatályba és 2012. március 02.-én hatályát veszti.
kmf.
Dubay László
polgármester

Dr. Kardos Csaba
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Nyírpazony, 2012. március 01. 16 óra.
Dr. Kardos Csaba
jegyző

