BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2018.(VII.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló
16/2013. (V. 30.) rendelet módosításáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában és 109.§ (4) bekezdésében, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. alpontjában, az 5.§ (2) c)
pontjában 11.§ (16) bekezdésében 13.§ (1) és 18.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk
(1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodási rendjéről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 9.§ (3)a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3)a.) Az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket a vagyonvédelem biztosítása érdekében
háromévente leltározni kell.”
2.§
A Rendelet 6. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon és annak változásai az ASP (Application
Service Provider) rendszer gazdálkodási, illetve az ingatlanvagyon-kataszter alrendszerében, az
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló
Korm. rendelet szerinti kerül nyilvántartásra.”
3.§
A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi
eszközök esetében arab számmal, az egyéb eszköz- és forráscsoportok esetében római számmal
jelzett tételek szerinti tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon
(forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
részletezésben, a vagyon kezelését végző intézményekre, valamint a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti egységre megbontva. Az önkormányzat
törzsvagyonának elkülönített nyilvántartása az ASP rendszeren keresztül történik.”
4.§
A Rendelet 29.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás
29.§
(1) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani a költségvetési törvényben megállapított egyedi
értékhatárt el nem érő kis összegű követelés, továbbá 5 éven túli követelés esetén, valamint
méltányosságból lehet.
(2) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondásról a Polgármester határoz:
a) a költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelés
esetében,
b) méltányosságból, ha annak egyedi értékhatára az 50.000.- Ft-ot nem haladja meg,

(3) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondásról a Pénzügyi Bizottság határoz
méltányosságból, ha a követelés egyedi értékhatára az 50.000.- Ft-ot meghaladja, de nem éri
el az 500.000.- Ft-ot,
(4) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondásról a Képviselő-testület határoz
méltányosságból, ha a követelés egyedi értékhatára az 500.000.- Ft-ot meghaladja.
(5) Az (1) bekezdésben nem meghatározott követelések behajtásával kapcsolatos feladatokat a
Polgármester, illetve vagyonkezelői szerződés alapján a vagyonkezelő látja el.
(6) Az Önkormányzat nevében eljáró élhet a méltányosság jogával, ha a fizetésre kötelezett
bizonyítja, hogy magatartása, vagy körülményei megfelelnek a méltányosság feltételeinek.
(7) A méltányosság feltételeinek vizsgálata során magánszemély esetében azt kell mérlegelni,
hogy a követelés kifizetése a kötelezett és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
megélhetését súlyosan veszélyezteti-e. Jogi személy és egyéb szervezet esetében a kivételes
méltánylást érdemlő körülmény, különös tekintettel a gazdálkodási tevékenység
ellehetetlenülése lehet az elfogadható indok.
(8) Az (1) bekezdésben rögzítettek nem terjednek ki az adók módjára behajtandó követelésekre.
(9) A behajthatatlan követelések törléséről a Polgármester félévente írásban tájékoztatja a
Képviselő-testületet, egyidejűleg elrendeli a törléssel kapcsolatos rendezési feladatok
végrehajtását.”
5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
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