Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelete
a
Nagyoroszi Község Önkormányzatának
az Önkormányzati vagyonról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályiról szóló 6/2012. (VI.13.) számú rendeletének
módosításáról
Nagyoroszi Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 133. § (1) bekezdése alapján valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. §-ának (5)-(7) bekezdéseinek figyelembevételével az önkormányzati
vagyonról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályiról szóló 6/2012. (VI.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban
rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A rendelet 3. Törzsvagyon pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
3.Törzsvagyon
3. §.
(1). Forgalomképtelen vagyontárgyak:

a) a Nvtv. 5. §. (4) bekezdésében megjelölt vagyontárgyak, valamint
b) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat rendelete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.
(2)

Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősíti az 4. sz. melléklet szerinti vagyonelemeket.

(3)

Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a járdák, terek, parkok és egyéb közterületek,
c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,
d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,
e) a védett természeti területek,
f) köztemetők,
g) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete
rendeletével annak nyilvánít.

(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.

(5)

A forgalomképtelenség megszüntetéséhez az Önkormányzat Képviselő-testülete
döntése szükséges.

4. §.
(1)

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:
a)
a közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését valamint azok
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész
b)
a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok,
c)
a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,
d)
közművek,
e)
önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
f) egyéb középületek, közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban,
valamint az elsődlegesen nem közüzemi jellegű, önkormányzati
vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági
társaság(ok)ban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok),
g) sportpályák és sportcélú létesítmények,
h) erdők.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés addig áll fenn, amíg az adott
vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja.
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás
esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat
vagy önkormányzati társulás részére idegenítető el.
(4)

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Önkormányzat képviselő-testülete
egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el.

2. §. A rendelet 4. számú függelékének II. pontjának címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
II. Korlátozottan forgalomképes középületek:

3. §. Jelen rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
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