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Szada Község Onkormá nyzatának
Közép és hosszú tállű Yagyongazdá|kodátsi terve

1.

Középtávú vagyongazdálkodási terv:

Az önkormrínyzati vagyonnal mint nemzeti vagyorrnal felelős módon'
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

A vagyoÍrgazdálkodás feladata aZ önkormrányzat teherbíró képességéhez igazodő,
elsődleges a közfeladatok eIláiáséhoz és a mindenkori tarsadalmi sztikségletek
kielégítéséhez sztikséges, egységes elveken alapuló, tú,l.áthatő, hatékony és
költségtakarékos működtetése' értékének megőrzése, állagának védelme' értéknövelő
Ilaszná|ata, hasznosítasa, gyarapitása. továbbá a feleslegessé váló vagyontargyak
elidegenítése.

Az önkormányzatt vagyonfejlesáés (létrehozas, bővítés, felújítrís) céljait a Képviselő-
testtilet döntései és az éves költségvetési rendelete l hatátozzik meg.

Az önkorm ányzati vagyon hasznosítiísának altematívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a kozfeladat ellátasának biztosítás4
hasznosításanak cé1ja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes
ellátása.

A hasznosítás formái:

a. A feladatok ellátásához nem sziikséees vagyon elideeenítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva' a
nemzeti vagyonról szóló törvény' valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.
A vagyon értékesítésébő| szártnazó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások.

b. Használatba adása. bérbeadása

A lakás és nem lakás céljríra szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok
hasznosítasa elsősorban bérleti, haszonbérleti szeruődés keretében tehető meg. A bérlet,
haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlarl, állapotban, ennek elkeriilése érdekében folyamatos
pá|y áztatás sztiksé ges.

g. Önkormánvzati vagyonláÍegyal vállalkozási tevékenvsée indítása

Az Önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység
indítható. az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
önkormányzat csak olyan átláthatő gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
feleltísségenernhaladjamegvagyonihozzájáruIásánakmértékét.
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5. Az önkorményzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat kovetően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását feltil kell
vizsgáini, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos tizemeltetésre, a felesleges
vagyontárgyak é*ékesítésére.

Az önkormátyzat vagyonában vtárható változások nyomon követése érdekóben kiemelt
figyelmet kell fordítani a vagyon nyilvántartás aktualizálásfua.

Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahely'teremtő
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas tertilet biztosításával.

Szada Község onkormá nyzatának
hosszú távú vagy ongazdálkodási terve

2013 _ 2028. évre vonatkozőan:

1. Alapjául szolgál a kózéptávú vagyongazdálkodási terv.

2. Az önkormányzatnáI a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biaosítása érdekében.

Az intézményi feladatellátas targyi feltételeit az eIőkásoknak (közegészségügyi, szakmai,
stb.) való megfelelés, az efletgiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében - elsősorban pályázati források igénybevételével - korszenisíteni kell.

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés meliett szem előtt
kell tartani, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente
feltil kell vizsgálni az ér1ékesítendő' valamint a más módon hasznosítható
vagyonelemeket.

A vagyonhasznosítas bevételeit minél nagyobb aÉnyban a vagyontárgyak megóvasárr+
megúj ítására, illetve beruhénásta kell fordítani.

Az önkorményzat szempontjából kedvező pálryé'zati lehetőségek maximális kihasználásara
kell törekedni'

Minden cinkormányzatí intézmény k<izvilágítás energiahatékonyságának nóvelése. Az
önkormányzati intézmények energiatakarékosságanak növelése.

Szada,2013.február14'
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