Ófolaelt Községi Önkormányzat Képviselő_testületének

412021.(v.28.) iinkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
7 12012.(Iv.27.) rendeletének módosításáról

Ófoldeák rozségi Önkormányzat Képvrselő-testülete a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109' $ (4) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az'
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőkct rendeli el:

l.

$

A Rendelet 3

$ (2) bekezdés szerinti forgalomképtelen tözsvagyont tartalmazó 1. rnellóklet e
rendelet l. rnellékletében foglaltaltkal egészü1 ki.

2.$

A Rendelet 27

$ szerinti a' Ófoldeák Községi Önkorm ányzat tárgyt eszközeit tartalmazó 4.
melléklete e rendelet 2. mellék]etébenfoglalt tárgyi eszközök értékéveIegészül ki.
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E rendelet kíhirdetés napját követő napon
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Záradék: A rendeletet a Képviselő{estület 202l. május 27. napján fogadta el. A rendelet 2021
május 28-án, hirdetőtáblán történő kifuggesztéssel került kihirdetésre.

.

1.

melléklet a 4l202|.(v .28.) önkormányzati

rendelethez

ófoldeák Kazségi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képező állománvok
2020. december 31. áIlapottal kiegészítve

Befejezet|envás.egyébépítményekberuházásánakátlománya: 11.311.014.Befejezetlen vás. egyéb építményekfelújításának áIlománya:
Osszesen:

9.398.527.-

20.709.541.-

I
2. melléklet a 4/2021'(v.28.)

iinkormányzati rendelethez

ÓföIdeák Kazségi Önkormányzat tárgyi eszkiizei (Ft)
2020. december 31. állapottal kiegészítve

Bruttó értékben, forintban
Egyób gépek' berendezése\ Ügyv., számítástech. eszk.' Járművek

Osszesen

1. Önkormányzatifeladatok
r.1. Egyéb kisért. gép., berendezés:
r.2. Egyéb gép, berendezés:
1.3. Kisértékűinformatikai eszk.:

2.713.1s0.1.062.204.s6.189.-

Összesén:

3.831.s43.-

Előzetes hatásvizsgálat
szóló 2010. évi CXXX. törvény l7.$(1) bekezdése alapján
'Ófoldeákajogalkotásról
rozségi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
412021'(v.28.) <inkormányzati rerrclelethez

I.

Társadalmi hatása: nincs

II.

Gazdasági hatása: nincs

III.

Költségvetési hatása:

Iv.

Környezetikövetkezménye:nincs

V.

Egészségügyikövetkezményei:nincs

vI.

Adminisztratív terheket befo|vásoló hatása: nincs

n

szabályairól szóló

incs

Vll. A

rendelel megalkotásának .rrilscge..eg", az iinkormányzat Vagyonában töÉént
változás miatt szükséges a rendeletmódosítási feladat.

VIII.

A rendelet megalkotása e|maradása esetén várható következmények: törvényességi
észrevétel,a magasabb szintii jogszabályrak való meg nem felelés.

IX. A rendelet

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
feltételek: nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest.

tárgyi ós pénzügyi

INDoKoLÁs
Óttitoeat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4 1202],.(v.28.) önkormányzati
rendeletéhez
,,Az önkormányzat vagyonárói és a vagyongazdálkodás szabályairól

.,.,

Az önkormányzatvagyongazdá7kodásából

adódó változás miatt szükséges a rendeletmódosítási
feladat, ennek megfelelően Sztiksóges felülvizsgálni és módosítani a vagyonrendelet l. és 4.
mellékletéta belteriileti utak építéseés felújítása továbbá tárgyi eszközök beszerzése miatt.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetéSi kötelezettségekkel összhangban áll, a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.$-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a
rendelet_tervezettel szemben nem ál1 fenn.
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