Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete
az önkormányzatok tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló többször módosított 19/1992. (XII.10.) ÖT. sz. rendelet módosítására

1.§
A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(6) Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztatni kell az ingatlanvagyon-változásról a
rendes képviselő-testületi ülések szerinti gyakorisággal. (A rendelet hatályba lépésekor a
tájékoztatás a Jegyzői tájékoztató napirend keretében történik).”

2.§
A rendelet 15. § (1) bekezdésében az „önkormányzati vagyonkezelő szervek” szövegrész
helyébe „vagyonkezelő szervek” szövegrész lép.

3.§
A rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A kezelői feladatokat ellátó szervezettel megkötésre kerülő helyiségbérleti szerződés aláírása
előtt leendő bérlő köteles beszerezni 8 munkanapnál nem régebbi igazolást, hogy az
önkormányzattal, hasonló bérbeadási tevékenységet végző más helyi önkormányzati
intézménnyel és/vagy a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben fennálló tartozása nincs.
Az igazolások a szerződés mellékletét képezik.
4.§
A rendelet az alábbi 16/A. §-szal egészül ki:
„16/A. § (1) Az önkormányzat a következő esetekben mondhat le részben vagy egészben
követeléséről:
a.) csődegyezség keretén belül;
b.) bírói döntés alapján;
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által adott írásos nyilatkozat alapján az
várhatóan nem térül meg;
d.) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költség
ráfordítással érvényesíthető;
e.) a kötelezett nem lelhető fel, a felkutatása dokumentáltan nem járt eredménnyel, és
végrehajtás alá vonható vagyontárggyal bizonyíthatóan nem rendelkezik,
(2)A követelésről való lemondáshoz a Képviselő-testület minősített többségű döntése
szükséges.
5.§
A rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„20. § (1) Az intézmények, mint vagyonkezelő szervek a 100.000,- Ft-ot meghaladó értékű
eszköz értékesítését vagy selejtezését 1.000.000,-Ft értékhatárig a polgármester, ezen felüli
érték esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulásával végezhetik.
Selejtezés előtt a műszaki állapotot szakvéleménnyel kell igazolni.”

6.§
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Nagykőrös, 2009. december 18.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
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jegyző

