Vásárosdombó község Önkormányzat
24/2005(X.28.) számú rendelete
Vásárosdombó Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 4/1996(V.31.) számú
rendelet módosításáról
A Vásárosdombó Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény alapján az
önkormányzati vagyonról és vagyonhasznosításról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, intézményeire, és mindazokra,
akik az Önkormányzat vállalkozói vagyonát érintő eljárásra jogosultak.
(2) A rendelet – tárgyi – hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló minden
vagyonra, így az ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági
társaságokban lévő üzletrészre és részvényekre, értékpapírokra.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön rendelettel szabályozott költségvetési
eszközökre.
A vagyon csoportosítása forgalomképesség szerint,
a törzsvagyon
2.§.
(1) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes.
(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezik:
a./ Az ingatlanvagyon-kataszterben felsorolt ingók és ingatlanok.
(4) Az Önkormányzat forgalomképes vagyonát képezik mindazok a vagyonrészek, melyek
nem tartoznak a (2) vagy (3) bekezdés hatálya alá.
(5) Az önkormányzat forgalomképes vagyonát könyv szerinti értéken tartja nyilván.
Az Önkormányzatnak fenntartott jogkörök
3.§.
(1)
(2)

Az Önkormányzat kizárólag döntési hatáskörébe tartozik a vagyon tárgyainak át- és
besorolása különösen korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképessé
nyilvánítása.
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképessé történő átminősítésére csak
akkor kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti annak a célnak a megvalósulását, amire a
vagyon szolgál.
Vízi közművagyon átsorolása
4.§.

(1) Az Önkormányzat a Baranya Megyei Vízmű Vállalat kezelésében lévő, de az 1991. évi
XXXIII. törvény alapján, a Magyar Köztársaság Belügyminisztere által hozott 301-b-

580/2/1994. sz. határozatában tulajdonba adott vízi közű vagyonát forgalomképessé
nyilvánítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyon forgalomképessé tételére a “Komló-víz
Kft.”-be történő apportálás érdekében történik.
Záró rendelkezések
5.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Vásárosdombó, 2005. október 26.
Szabó László s.k.
polgármester
Kihirdetve: Vásárosdombó, 2005. október 28.
Jónás István s.k.
körjegyző

Jónás István s.k.
körjegyző
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Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képező felépítményes ingatlanok
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