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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 6. § (5) és (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § 
(1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. 
§ (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § 

(1) Az önkormányzat csak olyan gazdasági társaságot alapíthat, vagy csak olyan gazdasági 
társaságban szerezhet üzletrészt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás 
és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint 
lát el. 
(3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból 
származó bevételek és ráfordítások elszámolását, éves beszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a 
Képviselő-testülethez benyújtani. 
(4) Az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolásának 
határidejét az Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által kötött 
szerződésben kell meghatározni. 
(5) Az éves beszámolót a számvitelről szóló törvényben meghatározott letétbe helyezési határidőt 
legalább 40 nappal megelőzően kell az Önkormányzat számára a tulajdonosi jóváhagyás kérése 
céljából benyújtani. 
(6) Az üzleti tervet tárgyév március 15-éig kell az Önkormányzat számára a tulajdonosi jóváhagyás 
kérése céljából benyújtani.” 

 

 



3 

3. § 

(1) Az Önkormányzat vagyonáról szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A Tulajdonosi Bizottság dönt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:) 
„q) az ügyvezetés és a társaság működése valamely részének, vagy egészének tulajdonosi 

ellenőrzése során tapasztaltak alapján döntés kezdeményezése a Képviselő-testületnél, vagy a 
felügyelő bizottság javaslatának kikérését követően a vonatkozó döntés meghozatala,” 

(2) Az Önkormányzat vagyonáról szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdése a következő r) ponttal 
egészül ki: 

(A Tulajdonosi Bizottság dönt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:) 
„r)a gazdasági társaság Közzétételi Szabályzatának elfogadása, az ügyvezetés számára az 

elfogadáshoz szükséges kötelező szempontok meghatározása.” 

4. § 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A. § [] 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 2. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok a jogszabályokban foglaltak betartása mellett a nettó 1 millió forintot elérő, de a 
közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó értékű szerződések adatainak közzétételéről is 
gondoskodni kötelesek.” 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

dr. Szilágyi Anita 
         jegyző  

Nagy János 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2021. június 30. napján megtartott 
ülésén alkotta, 2021. július 2. napján kihirdetésre került. 

dr. Szilágyi Anita 
jegyző 
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