
 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 29-i soros ülésére 

 

 
Előterjesztés címe és tárgya:  
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2013. (X. 30.), valamint 125/2013. 
(X. 30.) számú határozatainak javítása a Kormányhivatal észrevételei alapján 

 

 

 

Előterjesztő: Oláh Gyárfás polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Gulyás Györgyné köztisztviselő 

     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal  jelezte, hogy két képviselő-testületi határozatunkban - 124/2013. 
(X. 30.), valamint 124/2013. (X. 30.) -  hatályon kívül helyezett helyi rendeletre hivatkozunk, 
valamint a 124-es számú határozat időpontja V. 30., X. 30. helyett.  
A helyes határozati hivatkozás a 124-es és 125-ös határozatokban a következő: Alcsútdoboz 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-6.§ 
 
Kérem határozatukat, mely szerint a 124-es, 125-ös határozatunkat a kijavítás után változatlan 
tartalommal jóváhagyjuk. 
 
 
Tisztelettel: 
 
Alcsútdoboz, 2013. november 27. 
 
 

Oláh Gyárfás 
 polgármester  

 
 
1) Határozati javaslat: 

Alcsútdoboz  Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

../2013. (XI. 29) számú határozata 
a 124/2013. (X. 30.) számú önkormányzati határozat kijavításáról 

  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 124/2013. (X. 30.) 
számú, az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás bérbe 
adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról szóló határozatát a következőképpen javítja ki: 

- A határozat száma helyesen:  124/2013. (X. 30.) 

- A határozatban szereplő törvényi hivatkozás helyesen: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-6.§  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

 

 

2) Határozati javaslat: 
 

Alcsútdoboz  Települési Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

../2013. (XI. 29) számú határozata 
a 125/2013. (X. 30.) számú önkormányzati határozat kijavításáról 



  
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 124/2013. (X. 30.) 
számú, az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás bérbe 
adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról szóló határozatát a következőképpen javítja ki: 

- A határozatban szereplő törvényi hivatkozás helyesen: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól 5-6.§  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

 


