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A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.  

 

 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

                      Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:   

                         

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 

 

 

 

 

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

            Bérczes Beáta                        Sándor Tamás        dr. Ignácz Anita Éva 

               jogi előadó       aljegyző        jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A folyamatosan változó jogszabályi környezet szükségessé teszi a Várpalota Város 

Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. 

(XI.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását. Az eltelt időszak 

alatt a rendelet gyakorlati alkalmazása során annak további módosítása vált szükségessé, mely 

módosításokra az alábbi javaslatokat tesszük. (a módosuló rendelkezéseket a könnyebb 

átláthatóság kedvéért félkövér betűvel jelöltük)  

 

1.) A Rendelet 1/A § c) pontjának jogszabályi hivatkozása helyesen:  

 

„Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak vásárlására, amelyek nem 

tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.” 

 

A módosításra a jogszabály változása miatt volt szükség. 

 

2.)  A Rendelet 5/A. § első bekezdésének jogszabályi hivatkozása helyesen:  

 

„Várpalota Város Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

9. § (1) bekezdés j) pontja alapján kizárólagos jogot biztosít a Várpalotai Közüzemi Kft-nek 

az alábbi tevékenységek végzésére:”  

 

A módosításra a jogszabály változása miatt volt szükség.  

 

3.) A Rendelet 11/A § 4. francia bekezdésének jogszabályi hivatkozása helyesen: 

 

„A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Várpalota Város 

Önkormányzatának elővásárlási jogával kapcsolatosan a Polgármester 10 millió forint 

értékhatárig jogosult nyilatkozni. „ 

A módosításra a jogszabály változása miatt volt szükség.  

4.) A Rendelet 4. mellékletének III. Fejezet A.) pont 4) bekezdés a) pontjának első francia 

bekezdésében hivatkozott közeli hozzátartozóra vonatkozó jogszabályi hivatkozás 

helyesen: 

 „(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)  

A módosításra a jogszabályváltozás miatt volt szükség. 

 

5.)  A Rendelet 6.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

„ (7) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatárú, kis összegű behajthatatlan 

követelések törlése Önkormányzati Intézmény esetén az Intézmény vezetőjének 

hatásköre. A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti, az 
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Önkormányzat Intézményeit megillető követelések törléséről a Gazdasági Bizottság 

dönt. 

 

6.) A Rendelet 6.§-a kiegészül (7a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

 

(7a) A behajthatatlan követelések törlése Önkormányzat esetén bruttó 500.000 Ft 

értékhatárig a polgármester, bruttó 500.000,-Ft és 3.000.000,-Ft értékhatár között a 

Gazdasági Bizottság, bruttó 3.000.000,-Ft értékhatár felett a Képviselő-testület 

határköre. „ 

 

A módosításra a gyakorlati munka rugalmasabbá tétele, a változó gazdasági környezet miatt 

volt szükség. 

 

7.) A Rendelet 1.,2.,3. melléklete helyébe a rendelettervezethez csatolt melléklet lép.  

 

A módosításokra az elmúlt években történt változások átvezetése, mint az ingatlan eladások, 

Várpalota Város Önkormányzata javára történt ajándékozások és a 8-as számú elkerülő út 

építése miatt van szükség.  

 

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint:  

 

a) társadalmi, gazdasági hatásai: A bevételek gyorsabban befolynak.  

b) költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetését a rendelet-módosítás nem érinti. 

c) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek. 

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Egyszerűbb és könnyebbé válik az 

adminisztratív munka. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Rendelkezésre állnak. 

f) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A gyakorlatban előforduló hiányosságokat  pótoljuk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után hozza meg döntését! 

 

 

V á r p  a l o t a , 2017. március 14.           

 

 

                                                                                    

                                                                                  Campanari-Talabér Márta 

                                                                                              polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2017. (…) önkormányzati  

r e n d e l e te 

 

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Várpalota Város 

Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. 

(XI.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. § c) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

„c) Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak vásárlására, amelyek 

nem tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.” 

 

 

2. § A Rendelet 5/A. § bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„5/A. § Várpalota Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján kizárólagos jogot biztosít a Várpalotai 

Közüzemi Kft-nek az alábbi tevékenységek végzésére:”  

 

 

3. § (1) A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(7) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatárú, kis összegű behajthatatlan 

követelések törlése Önkormányzati Intézmény esetén az Intézmény vezetőjének 

hatásköre. A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti, az 

Önkormányzat Intézményeit megillető követelések törléséről a Gazdasági Bizottság 

dönt. 

 

(2) A Rendelet 6. §-a kiegészül (7a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

 

(7a) A behajthatatlan követelések törlése Önkormányzat esetén bruttó 500.000 Ft 

értékhatárig a polgármester, bruttó 500.000,-Ft és 3.000.000,-Ft értékhatár között a 

Gazdasági Bizottság, bruttó 3.000.000,-Ft értékhatár felett a Képviselő-testület 

határköre.” 
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4. § A Rendelet 11/A. § negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Várpalota Város 

Önkormányzatának elővásárlási jogával kapcsolatosan a Polgármester 10 millió forint 

értékhatárig jogosult nyilatkozni.” 

 

5. § A Rendelet 4. mellékletének III. Fejezet A.) pont 4) bekezdés a) pontjának első francia 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„- közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)” 

 

 

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

 

7. § Ez a rendelet 2017. március 29-én lép hatályba és 2017. március 30. napján hatályát     

       veszti. 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017.március 23. 

 

 

 

         Campanari-Talabér Márta                                                      dr. Ignácz Anita Éva 

                 polgármester                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


