
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:

110/2012.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. 9. §. (1) bekezdése alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának
közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

I.) Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012-2016. évekre:

1. Az önkormányzati vagyonnal- mint nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni.

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.

3.a.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

3.b.) Az állagmegőrzés, a karbantartások az intézmény éves költségvetése terhére történik.

4. a.)A vagyon működtetése

Vagyonrendelet szerint az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények vagyonkezelői jog
kijelölése alapján határidő nélkül. Az önállóan működő intézmények (Orvosi Rendelő,
Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény)
vagyonműködtetésével kapcsolatos feladatokat külön szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal végzi
az intézmény bevonásával.

4.b.) Önkormányzati vagyon hasznosítása

Az önkormányzat a vagyonát saját maga hasznosítja közfeladatainak és önként vállalt feladatainak
ellátása során.
Ha a feladatok ellátása érdekében nem szükséges vagy fenntartásuk nem hatékony, akkor:
ba.) bérbe adja: lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül -és belterületi földek,
bb.) vállalkozásba adja: a vállalkozásba adás eseti önkormányzati döntéssel történhet,
bc.) értékesíti: vagyonrendelet szerinti értékhatár figyelembevételével történhet.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a
kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

a.) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a Nvtv.-ben foglaltak
szerint kell eljárni. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni.



b.) Használatba adás, bérbeadás

A lakás és nem lakás célú helysége, valamint kül- és belterületi földek hasznosítása elsősorban bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra,
hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

c.) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

Az önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
Önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Az Önkormányzat vagyonát feladatainak megvalósítására használja.

d.) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat
követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a
maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre , a felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
e.) Az Önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a vagyon nyilvántartás aktualizálására (ingatlankataszter).

f.) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások
telepítését, arra alkalmas terület biztosításával.

II.) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012-2021. évekre:

1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
2.) Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében

a) A vagyon hasznosítás során a bevételszerzés illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani,
hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

b) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, felújítására,
beruházásra, illetve folyószámlahitel csökkentésre kell fordítani.

3.) Minden önkormányzati intézményben és a közvilágítás területén energia felhasználás
hatékonyságának növelése.

4.) Az Önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

5.) Az Önkormányzat beruházásában Fegyvernek Nagyközség területén megvalósuló
szennyvízhálózat kiépítése érdekében a képviselőtestület a település érdekeit maximálisan figyelembe
véve hozza meg döntését.

E határozatról értesülnek :
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Kmft.
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Polgármester jegyző

Dr. Bognár Zoltán sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2012. augusztus 24.

Schultz Ferencné


