
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2017. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 

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

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontjában, 

az (5) bekezdés h) pontjában és a (7) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, 

Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

 

1. §  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 23. § (1) bekezdés b) pontja „Gazdasági 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)” helyébe a 

„Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.” lép.  
 

 

2. § A Rendelet 25. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület a forgalomképtelen 

törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak kezelésével, működtetésével a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-t bízza meg, kivéve a Felsőzsolca külterület 056 hrsz-ú 

ingatlant.” 
 

 

3. §  A Rendelet 26. § (1) és (3) bekezdésében szerepelő „GAMESZ” helyébe a „Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.” szöveg lép. 
 

 

4. §  A Rendelet 27. §-a az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az üzleti 

vagyontárgyak kezelésével a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft-t bízza meg.” 
 

 

5. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

 

6. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

 

7. §  A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
 

 

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
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