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VAGYONRENDELET MÓDOSÍTÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2011. május 04-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

A május 20-i képviselő-testületi ülés napirendjét képezi a bérleti díjak meghatározása, mely-
nek előkészítése során megvizsgáltuk a vagyonrendelet napirendhez kapcsolódó szakaszait. 
A rendelet tervezetben megjelöltek szerint javasoljuk pontosítani a bérbeadásra jogosultsá-
got.  
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 

végrehajtása 
 
3 Jogszabályi háttér 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 
 
4 Rendelet-tervezet: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének   /2011.(V. ..) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörö-

sen módosított 15/2004.(X.04.) rendelet módosításáról 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV. törvény 18.§ (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 15/2004.(X.04.) önkor-
mányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 8.§ 4) és 5.) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
4)„Ingó és ingatlan vagyontárgyak határozott vagy határozatlan időre adhatóak bérbe. A ha-
tározott idejű bérleti jogviszony időtartama a földhaszonbérlet esetén a 3 évet, ha ahhoz a 
képviselő-testület hozzájárul. 
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5) Az önkormányzati intézmények vezetői az alapító okiratban meghatározott tevékenységi 
körön belül a használatukba adott termeket, eszközöket alkalomszerűen hasznosíthatják. 
Egyéb esetekben a bérbeadásról a képviselő-testület dönt.” 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet kihirdetést követő  napon lép hatályba. 
 
Rétság, 2011. május 04. 
 
 
                   Mezőfi Zoltán                                                                   Fejes Zsolt 
                    polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011……… 
 
 
                                                                                                       Fejes Zsolt 
                                                                                                         jegyző 
   
Rétság, 2011. április 29. 

Előterjesztő: 
 

Hutter Jánosné 
aljegyző 

 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat és a rendelet-tervezet jogszabálysértést 
nem tartalmaz.  
 
 

Hutter Jánosné 
aljegyző 

 


