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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 14-i ülésére 

 

 
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 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

 

 

   

Az előterjesztést megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi 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! 

 
 

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 

felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Vagyonrendelet 1. mellékletét, 2. mellékletét 

és 3. mellékletét a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 127. § (1) 

bekezdésének történő teljes körű megfelelés érdekében módosítani szükséges.   

 

A szükséges módosítás a mellékletek tartalmát nem érinti, technikai jellegű, az új mellékletek 

táblázatos formában tartalmazzák az adatokat. 

 

Annak érdekében, hogy a Vagyonrendelet megfeleljen a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltaknak szükséges a Vagyonrendelet 1. 

mellékletének, 2. mellékletének és 3. mellékletének módosítása. 

 

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

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

  

a) társadalmi, gazdasági hatásai:  

A Vagyonrendelet a hatályos jogszabályoknak megfelel. 

b) költségvetési hatásai:  

A rendelet módosításának költségvetési hatása nincs. 

c) környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet módosításának környezeti és egészségi következménye nincs. 

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet módosítása adminisztratív többlet terheket nem okoz. 

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

feltételek:  

Rendelkezésre állnak. 

f) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Vagyonrendelet meg kell, hogy feleljen a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII. 14.) IRM rendelet követelményeinek, elmaradása esetén esetleges törvényességi 

felhívást vonhat maga után a Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát! 

 

Várpalota, 2017. november 29. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 

 

 



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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Várpalota Város 

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

(XI.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép,  

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

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

 

2. § Ez a rendelet 2017. december 18-án lép hatályba és 2017. december 19-én hatályát veszti. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

         Campanari-Talabér Márta                                                      dr. Ignácz Anita Éva 

                 polgármester                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


