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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. május 27. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy:  Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. 
(III.30.)  rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ), továbbá  az önkormányzat vagyonáról és a  
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.) rendeletének  módosítása

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying  Város  Önkormányzatának  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága 
2009. május 13. napján megtartott ülésén a 90/2009. (V.13.) számú határozata alapján úgy 
döntött,  miszerint  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól 
szóló  5/2003.  (II.  27.)  önkormányzati  rendeletet  a  Képviselő-testület  soron  következő 
ülésére – a Bizottság által tett javaslatok alapján – a Polgármesteri Hivatal készítse el, és az 
így elkészült rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a fenti jogszabály módosítását - jelenleg hatályos 
rendelkezéseit a Képviselő-testület a 2/2009. (I. 30.) rendeletével 11 egyhangú szavazattal 
fogadta el, melyet most megváltoztatni javasol a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság – elfogadja, úgy az SZMSZ-t is módosítani szükséges.

Mindkét  jogszabálymódosítás-tervezet  elkészült,  melyek  az  előterjesztés  mellékletét 
képezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Enying, 2009. május 18.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Enying 
Város Önkormányzatának Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló 11/2007.  (III.30.)  számú 
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Hatályát veszti a R. 1. mellékletében a „6.  „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás  szabályairól”  szóló  5/2003.  (II.23.)  számú  helyi  rendelet  6.  §  (3)  
bekezdése.” szövegrész.

       2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát  
veszti.

Enying, 2009. május18.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
    jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 5/2003. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 79. §. a.) és 
b.), a 80. §. (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására, valamint az önkormányzat vagyonával való 
céltudatos és megfontolt gazdálkodás érdekében – az önkormányzat vagyonával való rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól,  figyelembe véve az Ötv.  9.  §  (3)  bekezdésében foglaltakat  –  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  5/2003.  (II.  27.) 
számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Hatályát veszti a R. 6. § (3) bekezdésében a „Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos  
jognyilatkozat közül a tulajdonosi hozzájárulás megadása megtételére építési  ügyekben  
[közművekkel való ellátás (ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték, gázvezeték, villamos energia 
vezeték); bontás] a polgármester jogosult.” szövegrész.

2. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a már folyamatban lévő eljárásokat 
azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. május 18.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
    jegyző
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