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VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30.-

ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
       c./    HATÁROZATAI 33-34./2013./IV.30./  
 
 
                                              N A P I R E N D I    J A V A S L A T 

 
 

 
1./  Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. Óvodai 

nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása című pályázat 
benyújtásának támogatása. 

 
Előadó:  polgármester 
 

2./  Vatta Községi Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve 
 

Előadó:  polgármester 
 
 
3./ INDITVÁNYOK JAVASLATOK  
 
 
 
 
 
 

 
Vatta, 2013. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Korán István Attila 

                                                                                               Polgármester          
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                                            33.                                                                          

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V                                                           

 
 
 
Készült,         Vatta község Képviselő Testületének 2013. április 30-án kedden   
                             14.00. órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye,         Önkormányzat Házasságkötő terme 
 
Jelen vannak:         Korán István polgármester, K Tóth János alpolgármester, Vas Béla, 

Birinyi László, Veréb József képviselők. 
                     
Meghívottként részt vett: Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 
 
Ülésről igazoltan távol maradt:--------  
 
                                  
Korán István polgármester köszöntötte képviselő-testületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselő-testületi tagból 5  megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A meghívón kiküldött napirendi pontok nem módosultak. 
 
Képviselő testület 5 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a kiküldött napirendet. 
 
T Á R G Y,   1 tsp. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása. Óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása című 
pályázat benyújtásának támogatása. 
 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 

33./2013./IV.30./  
 

h a t á r o z a t a 
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34. 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása című pályázat 

önerejének biztosítása  
 
 
A Képviselő-testület: 
1. pályázat benyújtása mellett döntött.  
 
2. a pályázni kívánt támogatás összege (80%): 29.453.625.- Ft. A pályázatban szükséges 

önerő (20%) összegét 5.890.725.-. Ft.-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 

 
 
T Á R G Y,   2 tsp. Vatta Községi Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 

34./2013./IV.30./  
 

h a t á r o z a t a 
 

Vatta Községi Önkormányzat Vagyongazdálkodási terve 
 

A Képviselő-testület: 
 

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét az alábbiak szerint fogadja el. 
 
A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein 
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan megfogalmazza a 
hatékony és felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit. Ezek – többek között –  
 

- a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése 
- kiszámítható és átlátható gazdálkodás 
- pénzügyi egyensúly biztosítása 
- a vagyon értékének megőrzése, növelése 
- a vagyon piacorientált bérbeadására törekvés 
- a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése 
- a gazdaságosan nem hasznosítható vagyonelemek értékesítése. 
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35. 
 

Középtávú vagyongazdálkodási terv 
 
Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni. 
 
A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 
 
Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
 
 
 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
 
 - A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
 - Használatba-, bérbeadás 
 - Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 
 
Vagyon elidegenítése: 
 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni. 
 
 
Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérleti szerződés alapján történik. 
Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos meghirdetés szükséges. 
 
Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
 
5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani. 
 
   

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 
 
A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv 
szolgál. 
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36. 
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell 
tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban az egyéb vagyontárgyak 
állagmegóvására, megújítására kell fordítani.  
 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható 
vagyonelemek körének folyamatos felülvizsgálata. 
 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségek 
maximális kihasználására kell törekedni. 
 
Törekedni kell minden önkormányzati intézmény fűtésének és világításának energiatakarékos 
kialakítására.  
 
 
 
 

 
T Á R G Y,   3 tsp. INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 
 
 
             Korán István Attila                          Kiss Zoltán           
                            polgármester         jegyző         
 
 


