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AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A 
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
(tervezet) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 108. §(1) és  (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 14/2004. (VI. 29.)önkormányzati rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 7. § (5)  bekezdése kiegészül a következő mondattal: 
 
„Az önkormányzat intézményei a rábízott törzsvagyon térítésmentes használatba adásáról a 
képviselő-testület előzetes döntése alapján rendelkezhetnek.” 
 

2. § 
 

A rendelet 7. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel: 
 
„(6) Az önkormányzat képviselő-testülete egyedi elbírálás alapján alapellátási feladathoz 
kötődő, meghatározott feladat ellátására meghatározott időre dönthet térítésmentes 
használatba adásról. A meghatározott idő egy évnél hosszabb nem lehet.”  
 

3. § 
 

A rendelet 8. § (2) bekezdésében a pénzügyi bizottság megnevezés helyébe a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság megnevezés lép. 

 
4. § 

 
A rendelet 1. számú melléklete 17., 20. és 21. sorszáma az e rendelet 1. számú melléklete 
szerint módosul. 

 
5. § 

 
(1) E rendelet 2011. szeptember 9-én lép hatályba. 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
   Bere Károly         Botlik Tiborné  

 polgármester            jegyző 
 



 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2011. (…….) önkormányzati rendelete 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A 
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL 

szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

1. sz. melléklet 
 

 
Korlátozottan forgalomképes 

 
Módosul: 
17. 1406/

4 
2172 polgármesteri hivatal 

(bölcsőde) 
Mátyás utca 29. 

20. 1887 1817 polgármesteri hivatal 
(szociális 
foglalkoztató) 

Klapka utca 24. udvar 

21. 1888 2477 polgármesteri hivatal 
(szociális 
foglalkoztató) 

Klapka utca 33. 

 
 

Indokolás 
 
A képviselő-testület döntést hozott korábban önkormányzati vagyon 
térítésmentes használatba adásáról, de ennek szabályait a vagyonrendelet nem 
tartalmazta és ezt pótolni kellett az 1. § és 2. § szerint.  
A KLAPI és a polgármesteri hivatal alapító okiratában már rendeztük a Klapka 
utcai iskola és a Mátyás utcai óvoda épületeinek a polgármesteri hivatal által 
kezelt vagyonba történő áthelyezésről, ennek az átvezetését az e rendeletbe a 4. 
§ szerint pótoljuk.  
 
Kérjük a rendeletmódosítást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  

polgármester        jegyző   
  


