Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
18. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseire, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezően korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl e vagyoni körbe sorolja az
önkormányzati tulajdonú alábbi vagyonelemeket:
a) középületek, és intézmények közül:
aa) Általános Művelődési Központ Mezőhegyes, Béke park 1.szám
aaa) 1.számú óvoda Mezőhegyes, Kozma F.u.17.
aab) 2.számú óvoda Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.2.
aac) 3.számú óvoda Mezőhegyes, Csokonai u.1.
aad Vendégház Mezőhegyes, Kozma F. u. 10.
aae) Diákotthon Mezőhegyes, Szent György tér 10.
ab) Városi Önkormányzat épületei
aba) Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ, Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
abb) Parkfenntartási Telephely Mezőhegyes, Munkácsy u.2.
abc) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Kozma F.u.15.
abd) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Ruisz Gy.u.1.
abe) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Hild J.u.5.
abf) Orvosi rendelő Mezőhegyes, Kozma F.u.3.
abg) Sporttelep Mezőhegyes, Tavasz u. 4.
abh) volt határőrlaktanya – Mezőhegyes, Május 1 tér 7.
abi) volt strandfürdő Mezőhegyes, Csekonics park.
abj) Savanyító üzem Mezőhegyes, Kozma F. u. 1.
abk) Polgármesteri Hivatal és József Attila Általános Művelődési Központ Centrál
Étterme Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
abl) Volt városellátó Épülete, Mezőhegyes, Kozma F. u. 20.
abm) Játszótér, Mezőhegyes, Petőfi sétány
abn) Gázfogadó
b) köztemető épülete és területe,
c) közművek - a víziközművek nélkül, melyek az 1991. évi XXXIII. törvény 20. § (2)
bekezdés alapján törvény által már a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba
tartozik –
ca) Szennyvíztisztítótelep és a szennyvízcsatorna-hálózat
cb) Víztorony és egyéb épületei valamint az ivóvízhálózat
cc) Szelektív hulladéktárolók területe

cd) Hulladékudvar területe
ce) Turisztikai pihenőhelyek területe
cf) Hulladékátrakó területe
cg) Csapadékvíz-hálózat”

2. § A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2019. június 28.-án lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2019. június hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2019. június 28.
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