Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelete
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jánossomorja Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló
12/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)c) pontjában, 13 § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Jánossomorja Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló
12/2014 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati vagyont bruttó 25.000.000,- Ft értékhatár felett értékesíteni, a
vagyon használatát, illetve hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben
zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.”
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.

Lőrincz György s.k.
polgármester

dr. Péntek Tímea s.k.
jegyző

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. június 25. 8:15

dr. Péntek Tímea s.k.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
Társadalmi hatása: Nincs.
Gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati vagyon hasznosítása, értékesítése a piaci
viszonyokhoz rugalmasabban igazítható, magasabb szintű összhang valósítható meg a központi
jogszabályokkal.
Környezeti, egészségügyi hatása: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a versenytárgyalások a mai piaci viszonyok között
alacsonynak minősíthető forgalmi érték esetén is kötelezőek. A jogszabály megalkotása
magasabb szintű összhangot, illetve illeszkedést biztosít az önkormányzat és a gazdaság,
államháztartás között.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok adottak
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban.
Általános indokolás

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a versenytárgyalások
kötelezettségét nettó 5.000.000 Ft feletti forgalmi értékekre határozta meg korábban, azonban
a kialakult gazdasági, piaci viszonyokra, illetve a Költségvetési törvényben meghatározott
bruttó forgalmi értékre tekintettel a rendelet módosítása indokolt.

Részletes indokolás

1. §: Módosításra került a versenyeztetésre vonatkozó forgalmi értékhatár.
2. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

