
ELOTERJESZTES FEDOLAP
Tárgyalás napja: 2022,05. 25.

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szó l ó 1 1 l 201 z(lv .26.) ö n ko rm á n y zati re n d e I eté n e k m ód os ítása.

Előadó: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Vé l e m é ny ező bizotts á g o k :

Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Elfogadáshoz szükséges szav azati arány :

2022. május 23.
2022. május 23.

egyszerű többség

Magyarország helyi önkormányzatairol szóló (továbbiakban: MÖtv .) 2011 . évi
cLXXXIX. törvény 47's (1)-(2) bekezdéseire, valamint az 50.$-ára figyelemmel.

,,47. s () A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati
képviselőknek több mint a fele jelen Van. A határozatképességeÍ folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen
levő onkormányzati képviselők, minősített tobbséget igénylő javaslat esetén az
önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betoltetlen
önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjábol betöltöttnek keII
tekinteni."

Tárgyalás módja:

Mötv. 48.s (1 )-(2) bekezdésre figyelemmel.

nyílt ülés

A napirendi pont rövid tartaIma:

Az Önkormányzat vagyonárÓl és a Vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 1 1 l2012(lv .26.) ön ko rmányzati rendeletének módosítása'



Földeák Község PoIgármestere
Xegzz_r<ildeák, Szent László tér {.

ETel: 524-092. 294-498. Fax: 524-o9o

lkt.sz.: 12022.
Ea: Csikiné Sipos Andrea

Előterjesztés
Tárgy: Vagyonrendelet módosítás

Földeák Községi önkormányzat
Képvise!ő-testülete

Földeák

TiszteIt Képviselő-testü l et!

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az onkormányzat vagyonáról szóló
rendeletének mÓdosítása szükséges a következők miatt:

2021. évben, Földeák ingatlanvagyon kataszterben nem történt állományváltozás.

A naqvértékű tárqvi eszközök /eqvedi bekerülési értéke a 200.000._Ft_ot meqhaladia/ a2021. évi
beszerzések, illetve a,,0''_ig leírt eszközökközé töÉénő kivezetés, valamint a fókönyvi
összefüggések figyelembe vételével az alábbiak szerint módosultak:

adatok forintban

Növekedés: Csökkenés: osszesen:

l.) Fötdeáki Közös önkormányzati Hivatal:

Egyéb gép berend.: 594.488,- - 594.488,-

Il.) Földeákl Gyermekmosoly Óvoda:

Egyéb gép, berend. 205.000'-

lll.) Földeáki Egyesített Egészségügyi- és Szociális lntézmény:

Egyéb gép, berend.

205.000,-



lV.) Földeák Községi önkormányzat:
-vagyoni értékű jog.
- járművek

-korl. forg.kép. egyéb épÜlet:
-egyéb épÜlet:
- gép, ber.:
- lnform. eszk.:

Ti sztelt Képvi s el ő- testti l et!
Kérem az előterjesztés megvitatását, az ,,Önkormányzat
sz a b ály a i rÓl " szőlő ren deleté n ek m ódos ítását.

Földeák, 2022. május 19.

199.000,-

28_1.701,-

vagyonárÓl és a vagyongazdálkodás

199.000,-

281 701,-
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HajnaI Gábor?ÉJ.
polgármester



TERVEZET

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.,.12022.(...) önkormányzati rendelete

az önkorm ányzatvagyonáról és a vagyongazdá!kodás szabályairól szóló
1 1 I 201 2(lv. 26. ) rendeletének módosításáról

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő{estülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CDüXIX. törvény 109. s (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következóket rendeliel.

1. S

(1) Földeák Községi Önkormányzat Képviselő_testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
Vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11l2012(lv.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 6.$-a kiegészítésre kerÜl a következő (4) bekezdéssel:

Amennyiben önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan szükséges a tulajdonos hozzdjárulása és
az nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással, úgy a hozzdjárulás megadásáról a
Polgármester dÖnt, és gyakorolja a hatósági eljárásban a tulajdonost megillető jogokat.

(2) A Rendelet 30.$ szerinti Földeák Községi Önkormányzattárgyi eszközeinek értékét
tartalmazó 5. melléklete e rendelet 1. mellékletére mÓdosul.

2.S

E rendelet kihirdetés napját követó napon lép hatályba.

Hajnal Gábor
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző



Előzetes hatásvizs gálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.s(1) bekezdése alapján
Földeák Községí Önkormányzatvagyonáról és a Vagyongazdálkodás szabályairól szóló

..'.12022'(... ..') önkormányzati rendelethez

l. Társadalmi hatása: nincs

ll. Gazdasági hatása: nincs

lll. Költségvetési hatása: nincs

lV. Környezetl következménye: nincs

V. Egészségügyi következményei: nincs

Vl. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Vll. A rendetet megalkotásának szükségessége: az önkorm ányzatvagyonában történt változás
m iatt szü kséges a rendeletmódosítási feladat.

Vlll. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
észrevétel, a magasabb szintű jogszabálynak való meg nem felelés.

IX. A rendelet alkalmazásáhozszükséges személyi, szervezeti, tárgyiés pénzügyifeltételek: nem
i g ényel többletfeltételt az edd i g i ekh ez ké pest.

Rákóczi Edit
iegyző



tNDoKoLÁs

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
... 12022. (.. . ) önkorm ányzati rendeletéhez

,,Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól ,,

Az Önkormányzat Vagyongazdálkodásából adódó változás miatt szükséges a rendeletmódosítási
feladat, ennek megfelelően szÜkséges felülvizsgálni és módosítani a Vagyonrendeletet a következők
miatt: a2021. évi beszerzések, valamint a ,,O''_ig leíÉ eszközök kivezetése.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a
jogalkotásról szólo 2010. évi CXXX. törvény 20.$-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet-
tervezettel szemben nem állfenn.

Rákóczi Edit
jegyző



12021.12.31 állapot/

1. melléklet az l2o22.(...) önkormányzati rendelethez

/Bruttó értékben, forintban/

lntézmény: Egyéb gépek, Ügyviteli, épület
ber., felsz: számtechn.eszk:

Járművek: osszesen:

t.

Földeáki Közös önkormányzati Hivatal:

Kis. ért.
594.488, -
887.813, -

ll. Földeáki GyermekmosoIy Óvoda:

kis. ért.
205.000, -

399.740, - 149.868, -

594.488, -
887.813, -

205.000, -
549.608, -

l!l. Földeáki Egyesített Egészségügyi-és Szociális lntézmény:

kis. ért. 134.149, - 74.724, - 208.873,

IV. Földeáki Műve!ődési Ház és Könyvtár:

V. Földeák Községi önkormányzat:
330.630. - 199.000.- 529.630. -

2.551.820,- 224.592,-

összesen:

199.000,- 2.975.412,-

2.975.412,-

üzemeltetésre' vagyonkezelésbe adott:
- KLIK iskola: 9.832.859 í0.675.426 1.472.992 21.981.277,-


