Paks város Ön kormányzata Képviselő-testülete

2020. március 11-i ülésének
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Tárgy;

Az

önkormányzati

vagyonnal

való

gazdálkodásról

szóló

3/2013.

(11.26.)

önkormányzati rendelet módosítása

Előadó; Szabó Péter polgármester

véleményező; Jogi. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Paks Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.) önkormányzati rendelet Vl/A. Fejezetében szabályozta

a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak egyes

településfejlesztéssel összefüggő feladatok kizárólagos ellátására történő felhatalmazását.
A rendelet 28/B. § (5) bekezdése szerint: „A (3) bekezdés szerinti feladatokat a képviselő

testület - amennyiben a költségvetési rendelet szerint a fedezet biztosításáról a Gazdasági
Bizottság jogosult dönteni, a Gazdasági Bizottság - hagyja jóvá. A jóváhagyott feladatok
végrehajtásával összefüggő projektszerződések megkötéséről a képviselő-testület által
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”
A fenti rendelkezés a Pfv. Zrt-vel külön megkötendő vállalkozási szerződésekre vonatkozik,
de a támogatási szerződés alapján végzett feladatok tekintetében is szükségessé vált a

gyakorlat szerint, hogy a polgármester átruházott hatáskörben határozza mega tárgyévben
a Pfv. Zrt. által ellátandó egyes feladatokat a költségvetési rendelet alapján, továbbá a
társaság esetleges akadályoztatása esetén a közfeladat ellátásáról megfelelő módon
gondoskodhasson.
Ennek megfelelően a Rendeletbe a javaslat szerint beépül a fentiekre vonatkozó
szabályozás. (3.sz. mellékletben dőlt betűvel szedve).

Az előterjesztés 1. melléklete az előzetes hatásvizsgálati lapot, 2. melléklete a rendelet
indokolását, 3. melléklete a módosító rendelet tervezetét tartalmazza.

A rendelet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. §- a alapján minősített többség szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöket, hogy a rendeletet a fentiek és a mellékletben csatolt dokumentumok
alapján elfogadni szíveskedjenek!
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Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Paks, 2020. február 27.

SzaW Péter
pol^rmester
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1. melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Paks város Önkormányzata Képviselő-testületének

_ /2020. (_ ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján)
1. A rendelet tervezet jelentősnek ítélt hatásai:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A módosítás javítja a közfeladat ellátásának hatásfokát, költségvonzata nincs.

b) Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:
Nincsenek.

2. A rendelet megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A közfeladat biztonságosabb ellátásához szükséges.

3. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet alkalmazása következtében felmerülő feladatok ellátásához az önkormányzati
gazdasági társaság személyi, szervezeti, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak.
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2. melléklet
INDOKOLÁS
Paks város Önkormányzata Képviselő-testületének

_ /2020. (_ ) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Paks Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.) önkormányzati rendelet Vl/A. Fejezetében szabályozta
a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak egyes

településfejlesztéssel összefüggő feladatok kizárólagos ellátására történő felhatalmazását.
A gyakorlat szükségessé tette, hogy a polgármester átruházott hatáskörben határozza meg
a tárgyévben a Pfv. Zrt. által ellátandó egyes feladatokat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz, a 28/B. § (5) bekezdés módosításáról:

A költségvetési rendelet alapján, valamint a társaság esetleges akadályoztatása esetén a
közfeladat ellátásáról megfelelő módon kell gondoskodni. Ezért fontos, hogy a tárgyévi

költségvetési rendelet alapján a támogatási szerződéssel, kizárólagosan ellátott feladatok
meghatározásáról, továbbá ellátásának, előkészítésének a Társaság és a Paksi

Polgármesteri
döntsön.

Hivatal

közötti

megosztásáról

polgármester

átruházott

hatáskörben

A 2. § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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3. melléklet
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (11.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés h) pontjában,
143. § (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3. §
(1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16)

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, e) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (11. 26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 28/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés szerinti feladatokat a képviselő-testület - amennyiben a költségvetési

rendelet szerint a fedezet biztosításáról a Gazdasági Bizottság jogosult dönteni, a Gazdasági
Bizottság - hagyja jóvá. A jóváhagyott feladatok végrehajtásával összefüggő

projektszerződések megkötéséről, valamint a tárgyévi költségvetési rendelet alapján az

(1) bekezdés szerint kizárólagosan ellátott feladatok meghatározásáról, továbbá
ellátásának, előkészítésének - a Társaság kapacitásának függvényében - a Társaság és
a Paksi Polgármesteri Hivatal közötti megosztásáról a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Paks, 2020

Szabó Péter

Dr. Blazsek Balázs

polgármester

címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2020. március 11-i ülésen fogadta el.
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Kihirdetési záradék;
A rendelet 2020... kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző
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