Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (VIII.26.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
15/2013.(IX.30.) számú rendelet módosításáról
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés
e.), f.) és g.) pontjában adott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 107.§-ában és a 109.§ (4) bekezdésében,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 5 .§. (2) , (3)
bekezdésének a.), b.) és d.) pontja, illetve (5) bekezdés a.) és b.) pontjában foglaltak alapján az
önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az R. 3.§ 12., 13. pontjai, valamint a 12.§ (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdései
hatályukat vesztik.
2.§
(1) A R. 12.§ -a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
(11) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak egy éven túli bérbeadására, vagy egyéb
hasznosítására a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.
(2) A R. 24.§ -a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
(3) A Képviselő-testület helyi közösségi érdekből a Herceghalomban működő vállalkozások részére
kettőmillió-ötszázezer forint, de költségvetési évenként összesen legfeljebb ötmillió forint erejéig
kamatmentes kölcsönt nyújthat az általános tartalékkeret terhére, legfeljebb 6 hónapos fizetési
határidővel.
3. §
(1) A rendelet 9.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(6) Az önkormányzat a vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a 4/2013. (I. 11.)
számú, az államháztartás számviteléről szóló Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően tartja
nyilván.
(2) A rendelet 19.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A törzsvagyon használati jogát azok a szervek gyakorolják, amelyek az adott intézményben a
rendelet hatályba lépésekor közszolgáltatást teljesítenek, illetve azok, amelyeket a Képviselőtestület a használatra egyéb okból feljogosít.
(3) A rendelet 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Az 50.000,- Ft-ot meghaladó értékű eszközök selejtezését és ezt követő értékesítését 100.000,Ft erejéig a Polgármester, ezen felüli érték esetén a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával
végezhető el.
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4. §
(1) E rendelet-módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2014. augusztus 26.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:
E rendelet-módosítást a Képviselő-testület 2014. augusztus 26. napján megtartott ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2014. augusztus 26.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző
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