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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet és a határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy: Javaslat vagyonrendelet módosítására és a pomázi rendőrörsnek 3 db 
számítógép ingyenes átadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pomázi Rendőr őrs kapitánya kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy 
amennyiben van használaton kívüli számítógépünk, úgy annak átadása nagyban 
segítené az őrs munkáját. 
Az önkormányzat vagyonrendelete ezt az ingyenes átadást jelenleg nem teszi 
lehetővé, ezért elsőként a rendelet módosítása szükséges, majd azt követően a 
határozati javaslat elfogadása. 
A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítási javaslatot és határozati javaslatot 
terjesztem elő: 
Melléklet: rendelet-tervezet 

Rendeletmódosítási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
43/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítását. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pomázi 
rendőrörsnek térítésmentesen 3 db HP típusú személyi számítógépet ad át monitor 
nélkül. 
A számítógépek leltári számai:  CZC4471YPL DIR-23/01 
      CZC4471YPQ DIR-05/01 
      CZC4471YKB DIR-15/01 
A három darab számítógép nyilvántartási értéke: 0,-Ft. 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében, gépenként bruttó 10.000.- Ft-ot 
biztosít a memória bővítésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadás lebonyolítására. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2011. február 24. 

Rogán László 
 polgármester 



 
melléklet 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2011. (…...) önkormányzati rendelete 
az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ában, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő 
c) ponttal egészül ki: 
 

„c) a közbiztonság helyi feladatainak ellátását elősegíti.” 
 

2.§. 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2011. március 8. napján lép hatályba. 
 
 

Rogán László        Dr. Molnár Éva 
polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 

 


