
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 

19/2013. (VI. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) 

bekezdése i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

6. pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) 

bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében és az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. 

§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet20. § (3) bekezdés a) pontjában, 

(5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi 

Bizottsága, Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  A Rendelet 15.§ (2) bekezdésében a „az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

44/A. §-ában” szövegrész helyébe az „államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Korm. rendeletben” szöveg lép. 

 

 

2. § (1) A Rendelet 19. § (2) bekezdésében „A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

(a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)” szövegrész helyébe „A Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép. 

 

 (2) A Rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „Önkormányzati Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Hivatal” szöveg lép. 

 

 

3. § (1) A Rendelet 26. § (3) bekezdésében a „8/1994. (V.27.) számú” szövegrész helyébe a 

„7/2008. (III. 28.) számú” szöveg lép.  

 

 (2) A Rendelet 28. § (3) bekezdésében a „8/1994. (V.27.) számú” szövegrész helyébe a 

„7/2008. (III. 28.) számú” szöveg lép. 

 

 

4. § A Rendelet 30. § (3) bekezdésében a „A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvényben” szövegrész helyébe a „A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben” szöveg lép.  

 

 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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6. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

 

7. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

 

8. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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