
A rendelet elfogadásához 
minősített többség szükséges! 

 
 

XI. számú előterjesztés 
 

Őcsény község képviselő-testületének 2009. november 25.-én, 

 18-órakor megtartandó ülésére 
 

a vagyongazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
 
 

 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester 
 
Készítette:    Pollák Csaba jegyző 
                       
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 2009. december 14. 

 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Képviselői javaslat érkezett az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezések 
módosítására. Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés előterjesztéséhez a 
Pénzügyi Bizottság véleményezése elengedhetetlen feltétel lenne a javaslat szerint. E 
véleményezés, hasonlóan a költségvetési rendeletekhez kötelező lenne, azaz a Pénz-
ügyi Bizottság véleménye nélkül az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos előterjeszté-
sek nem terjeszthetőek elő. Természetesen a vagyonrendelet módosítása mellett szük-
ség van az SZMSZ módosításár is, melyre külön napirendi pontként kerülne sor. 
 

A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
 
R e n d e l e t – t e r v e z e t : 
 
a vagyongazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfoga-
dásáról 

 
Rendeletről értesül: pénzügyi ügyintézök 
                                irattár 

 
Őcsény, 2009. december 10. 
 

Pollák Csaba 
jegyző 
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Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

……../2009.(XII.18.) rendelete  
a vagyongazdálkodásról szóló 

10/2004.(IV.10.) rendelet módosításáról 
  

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § -ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a 
Községi önkormányzat vagyonának hatékonyabb gazdálkodása, az önkormányzat tulajdonában 
lévő vagyon leghatékonyabb formában történő hasznosítása érdekében a következő rendeletet 
alkotja. 

1.§. 
 

A rendelet 18.§.(3) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki: 
 

 „d.) Véleményezi a 18.§.(1) bekezdése szerinti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
önkormányzati vagyonnal kapcsolatos előterjesztéseket.”  

 
2.§. 

 
A rendelet 18.§.-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A Képviselő-testület a 18.§.(1) bekezdésében meghatározott hatáskörét a Pénzügyi Bizott-
ság előzetes véleménye mellett gyakorolja.” 

 
3.§. 

 
 

(1) A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. december 16.-i ülésén alkotta meg.  
(2) A rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba, és a hatálybalépést követő második napon 
hatályát veszti..  
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint a jegyző gondoskodik.  

 
 
Őcsény, 2009. december 16. 
 
 
 
 
         Fülöp János                                           Pollák Csaba 
                 polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
Kihirdetés napja 2009. december 18. 

Pollák Csaba 
jegyző 

 
 


