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Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati 

rendelete 

a vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) 
bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pont 6. 
alpontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. 

§ (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A vagyongazdálkodásról szóló 9/2012 (VIII.30.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 6. 
melléklettel egészül ki. 

2. § 

Hatályát veszti a vagyongazdálkodásról szóló 9/2012 (VIII.30.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba, és 2023. január 28-án hatályát veszti. 

 
Mátranovák, 2023. 01. 25. 
 

 
 

                   Bodor Ernőné sk.                                                                Urbányi Edina sk. 
                     polgármester                                                                              jegyző 
 

 
Záradék: 

Az 1/2023. (I. 26.) rendelet kihirdetése 2023. január 26. napján megtörtént. 
A rendelet hatályba lép: 2023. január 27. napján. 
A rendelet hatályát veszti: 2023. január 28. napján. 

 
 

Mátranovák, 2023. január 26. 
 

Urbányi Edina 

jegyző  
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1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet a 9/2012 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
(A melléklet szövegét a(z) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek.pdf 

elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Általános indokolás 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2012. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelettel alkotta meg a 2012. szeptember 1. napjával hatályban lépő vagyongazdálkodásról szóló 
rendeletét. Az eltelt időszakban egyes vagyonelemek besorolásával kapcsolatban merült fel 

módosítási igény. A rendelet-tervezetet ennek megfelelően készítettük el. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A módosított mellékletről rendelkezik. 

A 2. §-hoz  

A hatálytalan mellékletről rendelkezik. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatályba lépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik. 


