Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) 97. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról
szóló 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 8. § (3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe venni, a
képviselő-testület adó-és értékbizonyítvány vagy hivatalos értékbecslés kiállítását kéri.
2. §
Hatályon kívül helyezi a Rendelet 8.§ (4) bekezdését.
3. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal feladata.
4. §
A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot elérő értékhatár hasznosítási jog átengedéséről a
megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
5. §
A Rendelet Az alábbi 10/A. Vagyonkezelés címmel és 23/A. §-sal egészül ki:

10/A. Vagyonkezelés
23/A.§ Az önkormányzatnál és intézményeinél – mivel a tulajdon védelme megfelelően
biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és azok állományában bekövetkezett
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartás vezetése történik mennyiségben és
értékben – a leltározást kétévente kell végrehajtani.
6.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Jászszentlászló, 2013. május 22
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Valentovics Beáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Jászszentlászló, 2013. május 23.
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Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez
1. § 1.) Társadalmi hatások
A módosítástól társadalmi hatás nem várható.
2.) A rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és adminisztratív feltételei
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek,
rendelkezésre állnak.
3.) Gazdasági és költségvetési hatás
Nem releváns
4). Környezeti hatások, egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásával nem számolunk.
5.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztratív terhekkel kapcsolatosan változás nem várható.
6.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés tette szükségesség a
rendelet módosítását.
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