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OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETE

10/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelet

Oroszlány város nemzeti vagyonáról szóló
17/2017. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Oroszlány város nemzeti vagyonáról szóló 17/2017. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a
27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében,
veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében,
11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, továbbá az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének című Oroszlány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2017 (XI.26..) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozóan a vagyontárgy értékét:
a) vagyonátruházás esetén hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján
b) vagyonhasznosítás estén az ingatlanvagyon-kataszterben rögzített becsült érték vagy ingó vagyon esetén a
könyv szerinti nyilvántartás alapján
kell meghatározni
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékbecslés mellőzhető,
a) a vagyontárgy értéke a vagyonállapotot bemutató, a vagyontárgyra vonatkozó üzleti szándék felmerülése
napján aktuális nyilvántartásban szereplő bruttó érték szerint 1.000.000 (egymillió) Ft alatt van.
b) az Önkormányzat által legfeljebb kettő éven belül megszerzett vagyontárgy pályázati értékesítését
megalapozó, az e Rendelet 20. § b) pontja szerinti értéke az üzleti szándék felmerülése napján aktuális
nyilvántartásban szereplő bruttó értékét meghaladja.”
2. §
Ez a rendelet 2021. május 8-án lép hatályba.
Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május 7.
Dr. File Beáta
jegyző
Oroszlány, 2021. május 7.
Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző
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