Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
20/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képvisel -testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:

I.

Módosító rendelkezések
1.§

Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének a Páty Község Önkormányzata
vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV. 25.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a a következ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Képvisel -testület az Önkormányzat tulajdonában lév , e rendelet 4. mellékletében
található ingatlanvagyonra, valamint ezen ingatlanvagyon rendeltetésszer használatát
biztosító ingó vagyontárgyakra vagyonkezel i jogot létesíthet.”
2.§
A Rendelet mellékletei az 1. melléklettel egészülnek ki.
3.§
A Rendelet 1. melléklete a következ sorokkal egészül ki:
„302. 4221/2 hrsz., 1232 m2, a földrészlet kizárólag önkormányzat tulajdonában;
303. 4221/3 hrsz., 304 m2, a földrészlet kizárólag önkormányzat tulajdonában;”
4.§
A Rendelet 3. melléklete a következ sorokkal egészül ki:
„77. 3921 hrsz., 1913 m2, tulajdoni hányad: ½,
78. 3093 hrsz., A: 533 m2 gyümölcsös és gazdasági épület, B: 1161 m2 sz
és gazdasági
épület, tulajdoni hányad: 719/1694;
79. 2569 hrsz., 750 m2, tulajdoni hányad: 220/750;
80. 2582 hrsz., 900 m2, a földrészlet kizárólag önkormányzat tulajdonában;
81. 999 hrsz., 336 m2, tulajdoni hányad: ½;
82. 4221/1 hrsz., 6228 m2, a földrészlet kizárólag önkormányzat tulajdonában;”
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5.§
A Rendelet 3/A. melléklete a következ sorral egészül ki:
„2. DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., 2370 Dabas, Széchenyi u. 3., az
Önkormányzat tulajdonrésze: 2,74 %, törzsvagyon része, forgalomképes vagyonelem;”

II.

Záró rendelkezések
6.§

(1) Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 71. sora.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ napon hatályát
veszti.
(3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetve:
Páty, 2014. szeptember 16.
Dr. Guba Zsolt
jegyz
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1. melléklet a 20/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 11/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkezel i joggal érintett vagyonkör

1.
2.
3.
4.

2071 Páty, Rákóczi út 11. (629/1 hrsz.)
2071 Páty, Torbágyi út 0145/6 hrsz. – szennyvíztisztító telep
2071 Páty, Torbágyi út 1644/14 hrsz. – Vákuumgépház
2071 Páty, Bánya u. 3003/6 hrsz. – Víztároló 4.”

