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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
31/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2005.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) 
pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 97. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
szóló 7/2005.(III.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető 
szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: 
  
„Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) 
pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) 
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
Hatályát veszti a Rendelet 13. § (5) bekezdése.  

 
3. § 

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona nem terhelhető 
meg.” 
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4. § 
A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona az alábbiakban 
meghatározott feltételek betartása mellett vihető be vállalkozásba.” 
 

5. § 
A Rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyont forgalomképtelen és 
korlátozottan forgalomképes bontásban, valamint a forgalomképes vagyont. Ahol a 
rendelet forgalomképes vagyont említ, azon az üzleti vagyont kell érteni. Az 
Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyoni körébe nem tartozó üzleti 
vagyonból áll. A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e 
rendeletben meghatározott vagyontípusokat.” 

 
6. § 

A Rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A vagyonleltárt a rendelet függeléke tartalmazza.”  
  

7. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Szécsény, 2013. december 17. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2013. december 18. 
 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


