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HERÉD xÖzsÉc ÖxxonuÁxyzere xÉpvISELo_TESTÜLErÉxnx
7 12012. (II. 13.) önkormá ny zati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
4 l 199 4.(L 3 1 .) ö nko rmány zati rendelete módo sítá sáról

Heréd Köz s é g Önkormá ny zatának Képvi s e 1ő -te stül ete a helyi önkormán y zatokr őI szőIő
1990. évi LXV. törvény 1. $ (6) bekezdése b) pondában biztosított jogkörében eljárva, a
nemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény 18.$ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az önkormányzatvagyonáról és vagyongazdálkodásárőI szóló
4ll994.(I.31.) önkormátyzati rendelete módosítására akövetkezőket rendeli el:

1.$ Az önkormányzat vagyonáról és VagyongazdáIkodásárőI szóló 4lI994.(I.31.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) bevezetője helyébe a következő
szabáIyozás lép:

,,Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-teshilete a helyi önkormányzatokrol
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. $ (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében
eljáwa, anemzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. törvény 3. $ 6 pondában, 5. $ (2)
bekezdése b) és c) pontjában,5' $ (4) bekezdésében valamint 18.$ (4)bekezdésében
kapott felhatalmazás alapját az önkormányzat vagyonáról és vagyon gazdáIkodásárőI a
következőket rendeli el:''

2.$ (1) A R. 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 2 s Heréd Község onkormányzatátak Vagyona törzsvagyonból és üzleti
vagyonbóI áII."

(2) 
^ 

R. 3 $ _a helyébe a következő rendelkezés lép:
,r3$
(I) Az önkormányzat tulajdonában áI],ő nemzeti vagyon része a tórzsvagyon, mely

köréb e tartoző tul aj don forgal omképtelen és korl áto zottan fo rgal omkép e s.

(2) Az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan
for g al o mkép e s v a gy ontár gy ait az Í . melIékl et r é szletezi .

(3) Az önkormányzat törzsvagyona részeként nemzetgazdasági szempontból
ki emelt j elentő ségú nemzeti vagyonnak vagyonelemet nem minő sít.

($ Az önkormányzati torzsvagyonba nem tartoző vagyonelemek az üzlett Vagyon
részei.

(5) Az önkormányzatt úzleti vagyonba tartoző forgalomképes vagyontárgyak korét a 2.
mellékl et t észletezi."
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3 s A R. 1. melléklete helyébe a következő 1. mellékletlép:
,,1. melléklet Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testület ének az önkormány zat vagyonárőI és
vagyongazdálkodásáról szolő 4l1994.(I'3I.) önkorrnányzatirendelete módosításáról szőlőtl2OI2.
(ü.'$) önkorm ányzatt rendeletéhez

Az önkormánvzati törzsvagvon részletezése

1. kormánvzata fo ni körélre ta
LL A helvi önkormányzat kizárólagos tulaidonát képező nemzeti vagyontárgvak:
a.) közutak, és műtárgyaik,
b.) közterek,
c.) hidak,
d.) járdák'
e.) közparkok'
f.) játszőtér,
g.) közcélú vízi létesítmény, csapad ékv íz eIv ezető árokrendszer,
h.) köztemető.

vagvontárgvak:

a.) közművek,

b.) művelődési és kozoktatási intézmények ingatlanai:

- Herédi Napközi otthonos Óvoda (Heréd, Vörösmar1y tér 3.),
- Herédi Általános'Iskola (Heréd' Iskola u.4.),
- MűvelődésiHáz és Községi Könyvtár (Heréd, Vörösmarty tér 1.)

c.) egészségugyt és szociális intézmények ingatlanai:

- Körzeti orvosi Rendelő (Heréd' Iskola u.2lB.)
- Fogorvosi Rendelő és Védőnői Tanácsadó (Heréd, Iskola u.2.)
- Gyógyszertár (Heréd, Arany János utca27.)

d') középületek ingatlanai:

- Községi onkormányzatiHivatal(Heréd, Rákóczi út 39.)''

4 $ (1) A R. fejezeti sorszámozásai és címei hatályukat vesztik.
(2) A R. ,,polgátmesteri hivatal'' elnevezései helyébe,'önkormányzatlhivatal'' lép.

5.S (1) Ez arendelet2012. február hatályát veszti

zÁnaoÉr:
A rendeletet 2012.

iéné dr. Farkas Andrea

február 13. napján kihirdettem.


