
 

Izsák Város Polgármesterétől 

 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. április 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 24. § (1) bekezdése 

értelmében a közjogi szervezetszabályozó eszköz nem lehet ellentétes jogszabállyal. Az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása megteremti Izsák 

Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Beszerzési Szabályzatának szabályozási 

összhangját az Ör. szabálytartalmával. Tekintettel az Ör. hatályba lépésének időpontjára 

szükséges volt felülvizsgálni és módosítani a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonnal 

való rendelkezés jelenleg hatályos összeghatárait és javaslatot tenni a módosítás szerinti 

összeghatárok alkalmazására.  

A Jat.12. § (1) bekezdése értelmében a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel egy időben 

végrehajtottá válik és a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján a végrehajtottá vált rendelkezés a 

végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. jelen bekezdésben hivatkozott 

rendelkezéseire tekintettel az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló 8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

4/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A benyújtott tervezet elfogadásával Izsák Város Önkormányzatának gazdálkodását és 

működését szabályozó normaanyag tartalmi összhangja és átláthatósága valósítható meg, így 

javasolom annak jóváhagyását. 

Izsák, 2019. április 16.  

  

 

 

Mondok József 

polgármester 

                                                                                             

  



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2019.(__.__.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Kihirdetve: ____________________ 

 

 

 

Bak Nándor  

Jegyző 

 

 



IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2019.(__.__.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) 

bekezdés e) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107.§-ában, a 109.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: 

1. §  

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)  7. § (1) bekezdés i) pontjának 

a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„i) értékpapírral a költségvetési, államháztartási törvény és önkormányzati rendelet alapján 

való gazdálkodás,” 

2. § 

Az Ör.  9. § (1) bekezdés d) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„d) a költségvetési és államháztartási törvény és önkormányzati rendelet alapján értékpapírral, 

való gazdálkodás esetén.„ 

3. § 

Az Ör. 10.§ (2) bekezdés a) pontjában a „bruttó 1 millió” szövegrész helyébe a „bruttó 2 

millió” szövegrész lép.  

4. § 

Az Ör. 10.§ (2) bekezdés b) pontjában a „bruttó 1 millió” szövegrész helyébe a „bruttó 2 

millió” szövegrész lép.  

5. § 

(1) Ez a rendelet 2019. április 17-én hatályba lép és hatályát veszti 2019. április 18-án. 

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 8/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017 

(IV.26.) önkormányzati rendelet.  

Izsák, 2019. április 16.  

Mondok József  Bak Nándor  

polgármester jegyző 
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