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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2022. (…...) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 18. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 

29/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 18. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

A Rendelet 7/A. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:  

„(2) Vagyonkezelői jog létesíthető: 

f) szociális feladatok 

ellátásához szükséges vagyonra.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 7/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 

19. b) pontjának ba), bb) alpontjaiban és c) pontjában nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet 

sor” 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

az Önkormányzat vagyonáról szóló  

29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

…./2022. (…...) önkormányzati rendelete 

 

I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Igény merült fel, hogy egy ingatlant szociális célú feladat ellátásra vagyonkezelésbe adjunk. Az 

önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: 

rendelet) jelenlegi szabályozása ezt nem teszi lehetővé, ezért indokolt a rendelet módosítása.  

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2022. február 25. 

 

         Dr. Sütő László 

               polgármester 


