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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő- testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,  
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,   
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva,  
a 2.  § tekintetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
  
1. §   Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § /A képviselő-testület a 
hatáskörei közül rendeleteiben a következőket ruházza át a 
polgármesterre:/A polgármester dönt f) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„f) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott 
fa)  nettó 250 000 Ft értékhatárig  ingó vagyon feletti tulajdonjog 
átruházásával kapcsolatos ügyekben, 
fb) üzleti vagyontárgyak elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos 
ügyekben, 
fc) a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése esetében a 
tulajdonjog átruházására irányuló szerződés kötésével, az értékesítésre 
kijelölő képviselő-testületi határozat keretei között a létrejött jogügyletek 
módosításra vonatkozó szerződés megkötésével, a szerződés 
megszüntetésével, felbontásával; az ingatlanügyi hatóság felé a szükséges 
nyilatkozatok megtételével kapcsolatos ügyekben,  
fd) az önkormányzat részvételével működő gazdasági társasággal-, non-
profit gazdasági társasággal kapcsolatos ügyekben; az önkormányzatot 
megillető követelésről való lemondással kapcsolatosan – a rendeletben 
meghatározott – tulajdonosi jogosítványok körében; vagyontárgy 
megszerzésével-, az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető jog 
megszerzésével kapcsolatosan – a rendeletben meghatározott – hatáskörök 
gyakorlásáról; a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról,”   

 
2. §   Az Ör. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére a képviselő-
testület létrehozza a Vagyonellenőrző Bizottságot, amely 3 tagból áll. A 
rendelet 2. függeléke tartalmazza a bizottság tagjainak nevét.”  

 
3. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

 
Fiskál János s.k. 

polgármester 
dr. Dancs Judit s.k. 

jegyző 
  

 
 
 

Záradék: 
A rendeletet 2020. november 25. napjával kihirdettem. 
 

 dr. Dancs Judit 

 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


