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Tárgy:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Benczik Zsolt önkormányzati és gazdálkodási irodavezető

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésén döntött a Főtér 4.sz alatti 1/A/5. hrsz-ú, valamint a Batsányi u.2.sz alatti 3.hrsz-ú korábban rendelőintézet funkciójú ingatlanok hasznosításáról. A 106/2008.(IV.04.) Kt. határozat alapján a kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kiveszi.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.(IV.20.)Kt.
rendelet 9.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint „az intézmények és a középületek az adott intézményi
feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásához szükséges korlátozottan forgalomképes vagyonelemek megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, használatba, vagy bérbeadásáról, illetve más
módon történő hasznosításáról, továbbá gazdasági vagy közhasznú társaságba való beviteléről, - a lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2004. (VI.29.) Kt. rendelet 4. §-ban foglalt kivételek figyelembevételével - 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint értékhatárig a polgármester
- 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.”
Fentiekre való tekintettel, valamint arra, hogy a járóbeteg szakellátás 2008. március 1-je óta a
Városi Kórház területén kialakított új épületszárnyban működik, a vagyonrendelet módosításával javaslom az adott ingatlanok korlátozottan forgalomképes vagyoni körből történő
kivonását.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására irányuló rendelettervezetet elfogadja és /2008. (…..) Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2008. május 21.
Á c s János sk.
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2008. (…..) Kt. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosításáról
(T E R V E Z E T)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
1990. évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontja, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján. az ott biztosított felhatalmazás szerint az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet 9. § (2.) bekezdése b., pontja
szerinti korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Tapolca, Fő tér 4.szám alatti 1/A/5
hrsz-ú „rendelők” művelési ágú, valamint a Tapolca, Batsányi u.2.szám alatti 3.hrsz-ú „orvosi rendelő” művelési ágú” ingatlanokat kiveszi és forgalomképessé nyilvánítja.

2. §
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

3. §
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2008. május 30.

Á c s János
Polgármester

Dr. I m r e László
Jegyző

