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E l ő t e r j e s z t é s  
a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2018. évben, a „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése” címen az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett 

a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: JVV 

NZrt.), valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Jászberény Városi Önkormányzatnál. 

Az ellenőrzési program két fő részre irányult: az egyik a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi 

joggyakorlás megfelelősége; a másik a gazdasági társaság vagyongazdálkodásának szabályszerűsége. 

A tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése vonatkozásában az ellenőrzött időszak 2017. január 1-től az ellenőrzés 

megkezdésének napjáig (2018. október 5.) terjedő időszak volt – kivéve az éves beszámoló, üzleti terv, stb. elfogadását, 

amely 2015. január 1-től az ellenőrzés megkezdésének napjáig tartó időszak vizsgálatát jelentette. 

A vagyongazdálkodás vizsgálatának ellenőrzési időszaka 2015-2017. évek, a 2017. évi beszámoló jóváhagyása és 

közzététele tekintetében a 2018. június elsejéig tartó időszak. 

 

Az ellenőrzést követően az Állami Számvevőszék az EL-0887-088/2019. iktatószámú, „Nemzeti tulajdonú gazdasági 

társaságok ellenőrzése – „Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2019.” című számvevőszéki jelentéstervezetében (a továbbiakban: jelentéstervezet) a Jászberény Városi Önkormányzat 

polgármestere és a JVV NZrt. részére is tett javaslatokat.  

 

A tulajdonosi joggyakorlás tekintetében több megállapítást is tett, melyre vonatkozóan több előterjesztés is készült. Jelen 

előterjesztés indoka, hogy a jelentéstervezet szerint azzal, hogy az Alapító a JVV NZrt. vezető tisztségviselőinek, FB 

tagjainak, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalóinak javadalmazása, jogviszonyuk megszűnése esetére 

biztosított juttatásuk módjára, mértékének elveire vonatkozó javadalmazási szabályzat elfogadását a Gazdasági és 

Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalta, megsértette a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Taktv. előírása 

szerint ugyanis a javadalmazási szabályzat megalkotása a legfőbb szerv – jelen esetben az Alapító – hatáskörébe tartozik – 

tekintettel a Taktv. kógens jellegére, ezen hatáskör nem átruházható. 

 

 

 



Az ÁSZ megállapításai alapján felülvizsgálatra kerültek a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-

testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletnek (a 

továbbiakban: SzMSz) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi 

joggyakorlást érintő részei. Ennek eredményeképpen egyértelműen rögzítésre került a rendeletben a 

javadalmazási szabályzat megalkotására, továbbá a létesítő okirat megalkotására és módosítására hatáskörrel 

rendelkező szervként a képviselő-testület. 

 

Fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a mellékelt rendelettervezet – 

minősített többséggel történő – elfogadására. 

 
Jászberény, 2019. szeptember 3. 
 
 
 
 

Dr. Szabó Tamás s.k.      Dr. Gottdiener Lajos s.k. 
   polgármester         jegyző 

 

 

 

 

  



INDOKOLÁS 
 
 

a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (IX. …) 

önkormányzati rendelettervezetéhez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában meghatározott rendelkezései 
alapján a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (IX …) 
önkormányzati rendelettervezetéhez (a továbbiakban: rendelettervezet) az alábbi indokolást adom: 

 
Az 1. §-hoz 

 
 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi joggyakorlást érintő 
hatáskör-megosztás pontosításra került, bővítve a képviselő-testület hatáskörét. 
 

A 2. §-hoz 

A rendelettervezet hatályba lépését rögzíti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szabó Tamás s.k.       Dr. Gottdiener Lajos s.k. 
   polgármester                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
 
A Rendeletet módosító szabályok a jogszerűség fenntartását szolgálják. 
 
Az önkormányzati rendelet hatásai: 

Társadalmi hatások: Nincsenek. 

Gazdasági hatások: Nincsenek. 

Költségvetési hatások: Nincsenek. 

Környezeti következmények: Nincsenek. 

Egészségügyi következmények: Nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 

 



 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete 
a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2.8. pontja jelen rendelet 1. melléklete szerint 
módosul. 

 
2. § 

 
 
E rendelet 2019. szeptember 11-én ……. óra ……. perckor lép hatályba. 

   



1. melléklet a …/2019. (……) önkormányzati rendelethez 
            „2. melléklet a 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. A rendelet 2. melléklet 4.2.8. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 
   4.2. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva dönt:) 

4.2.8. az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében az 
Önkormányzatot megillető alapítói, tulajdonosi (tagsági) jogokról, ide nem értve 

4.2.8.1. az átalakulással, 
4.2.8.2. a megszűnéssel, 
4.2.8.3. az elidegenítéssel, 
4.2.8.4. a további befolyásszerzéssel, 
4.2.8.5. az alapítással, 
4.2.8.6. az alaptőke, törzstőke felemelésével vagy csökkentésével, 
4.2.8.7. az elővásárlási jogról való lemondással, 
4.2.8.8. a cégvezetők, vezető tisztségviselők kinevezésével, 
4.2.8.9. a könyvvizsgálók választásával, 
4.2.8.10. a felügyelő bizottsági tagok választásával, visszahívásával 
4.2.8.11. a létesítő okirat megállapításával és – a létesítő okiratban a vezérigazgató hatáskörébe utalt 

módosítások kivételével – módosításával, 
4.2.8.12. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá 

eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási 
szabályzat megalkotásával kapcsolatos, 

valamint 
4.2.8.13. az 1. melléklet 1.10. pontjában szabályozott, 

 
a Képviselő-testület és a polgármester által gyakorolt jogokat,” 
 


