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13/2012. (IV. 27.)  
 

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 és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 12/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdésében a „163/2001.(IX.14.) Korm. r.” 
szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet” szöveg lép. 
 

2. § 
 
A Rendelet 16/A. § (2) bekezdésében az „az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 
törvény” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény” szöveg lép. 

 
3. § 

 
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

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

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 12/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Önkormányzatunknál 2011. novemberében a Somogy Megyei Kormányhivatal által lefolytatott komplex 
ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentés a helyi vagyonrendelet kapcsán javaslatot tett arra, hogy a rendelet 
szövegében kettő helyen található, már hatályon kívül helyezett jogszabály megjelölését javítsuk ki a jelenleg 
hatályos jogszabályokra. (A vagyonrendeletet érintő rész a jelentés 35-36. lapjain található.) 

Ennek megfelelően jelen rendelet-módosítással a helyi vagyonrendelet 14. § (1) bekezdésének f) pontjában a már 
hatályon kívül helyezett 163/2001. (IX. 14.) Korm. r. helyett a jelenleg hatályos, hasonló tárgyban kelt 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet kerül megjelölésre (a vállalkozások támogatásának általános eu-jog szerinti tilalma alóli 
kivételeket szabályozó jogszabályról van szó, azaz az ún. de minimis támogatások egyes szabályait tartalmazó 
kormányrendeletről). 

Ehhez hasonló módon jelen rendelet-módosítással a vagyonrendelet 16/A. § (2) bekezdésében a már nem 
hatályos régi Áe.-t megjelölő szöveg helyett a Ket.-re történik hivatkozás. 

A fenti módosításokkal/szövegcserékkel a Kormányhivatal által javasoltaknak a vagyonrendelet tekintetében az 
Önkormányzat eleget tesz. 
 
Marcali, 2012. április 12. 
 

Dr. Sütő László s.k. 
      polgármester 

 
 


