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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

17/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

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

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

bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

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

bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 17/2018.(XI.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(3) A Képviselő-testület a 15-20 millió Ft értékhatárok közötti értéket képviselő vagyon 

értékesítéséről legalább megyei lapban, vagy annak internetes felületén való hirdetéssel, a 

legjobb ajánlattévő javára dönt;” 

 

2. §  

A Rendelet 23.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) 15-20 millió Ft értékhatárok közötti értéket képviselő használat-, illetve hasznosítási jog 

átengedéséről legalább megyei lapban vagy annak internetes felületén való hirdetéssel, 

összességében legelőnyösebb ajánlattevő javára kell dönteni.” 

 

3. § 

A Rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. A pályázati kiírást a Képviselő-testület által meghatározott módon kell meghirdetni és a 

hirdetményt legalább 30 napra közzé kell tenni. Indokolt esetben a Képviselő-testület a 

közzététel időtartamát 30 napnál rövidebb időtartamban is meghatározhatja.” 

 

4.§ 

A Rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. A hasznosításra kijelölt vagyontárgyra vonatkozó, ajánlatkérő pályázati kiírást a képviselő-

testület által meghatározott módon kell meghirdetni és a hirdetményt legalább 30 napra közzé 

kell tenni. Indokolt esetben a Képviselő-testület a közzététel időtartamát 30 napnál rövidebb 

időtartamban is meghatározhatja.” 

 

5.§ 

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

Szécsény, 2018. december 4. 

 

Stayer László     dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

polgármester       jegyző 

 



A fenti rendelet a mai napon 16:11 órakor kihirdetésre került: 

Szécsény, 2018. december 4.  

 

 

 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

 jegyző 
 


