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ELŐTERJESZTÉS 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 2. napi ülésére

Napirend: Négy önkormányzati rendelet preambulumának módosítása.

1.  A  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló
3/2019. ( II.8.) rendelet módosítása.

2.   Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodásról  szóló  7/2013.
( IV.3.) rendelet módosítása.

3.   A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételkéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014.( III.26.) rendelet módosítása.

4.   A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. ( V.4.) rendelet módosítása.
         
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2019. április 2-i ülésén fogadta el 

1.  A  Polgármesteri  Hivatalban  foglalkoztatott  köztisztviselők  illetménykiegészítéséről,
valamint  a  köztisztviselői  illetményalap  megállapításáról  szóló  3/2019.(  II.8.)  számú
rendeletének módosítását, 

2.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2014. ( III.26.) számú rendeletének módosítását,

3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. ( IV.3.)
rendeletének módosítását,

4. A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. ( V.4. ) rendeletének módosítását.

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Törvényességi
Felügyeleti  Osztálya  arról  értesítette  hivatalunkat,  hogy  e  négy  rendelet  falhatalmazó
rendelkezése  nem felel  meg  a  jogszabályoknak,  ezért  e  rendeletek  esetében  szükséges  a
felhatalmazó rendelkezések módosítása. Az észrevétel mind a négy rendelet estében pontosan
megjelölte azon szövegezést melyet módosításként javasol a preambulumban megjelölni.    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az észrevételt vitassa meg és fogadja el.  

Pannonhalma, 2019. április 23.

                        Tisztelettel: dr. Szabó György 
       aljegyző



1. RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2019. (V. 3. ) önkormányzati rendelete

a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló

3/2019. ( II.8. ) rendelet módosításáról szóló 6/2019. ( IV.3. ) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  6/2019.  (IV.3.)  számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2019.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2018.  évi  L.  törvény  60.§  (6)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.  „ 

2. §

E rendelet  2019. május  3.  napján lép hatályba azzal,  hogy rendelkezéseit  2019.  január  1.
napjától kell alkalmazni. 

 
A testületi ülés napja : 2019. május 2. 

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május .......

Kovács Szabolcs
jegyző

                                             



                                                           2. RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete.............../2019. (V.3.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. ( IV.3.)

rendelet módosításáról szóló 7/2019. ( IV.3. ) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  7/2019.(  IV.3.)  számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

      1. § 

A rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bejkezdésének b)-c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és
18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.”

                                                                          2. §

E rendelet 2019. május 3-án lép hatályba.

 
A testületi ülés napja: 2019. május 2.

                          Bagó Ferenc                                               Kovács Szabolcs
                          polgármester                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. ................                                Kovács Szabolcs
                                                                                                        jegyző

                                             



                                                      3. RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete .............../2019.( V.3.) rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.) rendelet módosításáról szóló 8/2019.
( IV.3. ) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk
(1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  8/2019.  (  IV.3.  )  számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §     

A rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Pannonhalma Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és a
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  92.§  (1)  bekezdés  b)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: „

                                                                     2. §   

E rendelet 2019. május 3-án lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2019. május 2.

                               Bagó Ferenc                                           Kovács Szabolcs
                               polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019..........                                          Kovács Szabolcs 
                                                                                                         jegyző   



                                                   4. RENDELET-TERVEZET

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete ............./2019.( V.3.) rendelete a
térítési díjak megállapításáról szóló 

12/2011.( V.4.) rendeletének módosításáról szóló 9/2019. ( IV.3.) rendeletének
módosításáról.

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1)  bejkezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  9/2019.(  IV.3.)  számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

                                                                         1. §  

A rendelet preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §  (1)  bekezdésében  29.  §  (2)
bekezdés e) pontjában, valamint 151. § ( 2f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja: „ 

                                                                        2. § 

E rendelet 2019. május 3-án lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2019. május 2.

                         Bagó Ferenc                                           Kovács Szabolcs
                         polgármester                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019..................                           Kovács Szabolcs
                                                                                                   jegyző                       


