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Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 

megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(II.03.) 

önkormányzati rendelete 
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b. pontjában  

kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2007. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete II/2. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság , a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

III/1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.) 

önkormányzati rendelet ( továbbiakban : rendelet ) 4. melléklete I. rész az alábbi 5. ponttal 

egészül ki:  

 

5./ önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban gyakorolja az önkormányzatot 

megillető jogokat 

 

(2) A rendelet 4. melléklete I. rész az alábbi 6. ponttal egészül ki:  

 

6./ gondoskodik az önkormányzati követelés érvényesítéséről 

 

(3) A rendelet 4. melléklete III. rész az alábbi 2. ponttal egészül ki:  

 

2./ dönt az önkormányzati vagyon hasznosításáról, ideértve a használatba, üzemeltetésbe, 

bérbe, haszonbérbe adást  

 

(4) A  rendelet 4. melléklete III. rész az alábbi 3. ponttal egészül ki:  

 

3./ dönt az önkormányzat bruttó 100 e Ft alatti követeléséről történő lemondásról 

 

(5) A rendelet 4. melléklete III. rész az alábbi 4. ponttal egészül ki:  

 

4./ Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározó eleme a 

rendes gazdálkodással szükségszerűen együtt járó elhasználódás, rendszeres karbantartás 

kivételével bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat 



ellátására, illetve a feladat ellátásához szükségessége megszűnik dönt a vagyonkezelésből 

való kivonásról vagy a feladat ellátására alkalmatlanná vált elem pótlásáról. 

 

(6)  Hatályát veszti a rendelet 4. melléklete V. rész  3. pontja.  

 

2. § 

 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

  
 

 

 

 

 

 

                        /Dr. Tilki Attila s.k./               /dr. Kovács Attila s.k./ 

       polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat 2014. január 30.  
 

 


