
 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az Ócsa Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Ócsa Városüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati feladatellátásának 

önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről 

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaságot (székhelye: 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-116782, főtevékenysége: TEÁOR'08 8130 
Zöldterület-kezelés, adószáma: 14142716-2-13) 2022. december 31. napjával az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9/A. alcíme alapján megszünteti. Az Ócsa 
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság által ellátott önkormányzati feladatot 
2023. január 1-jétől (mint a feladat átvételének időpontja) az Ócsai Polgármesteri Hivatal mint 
átvevő központi költségvetési szerv látja el. 

 

2. § 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben Ócsa 
Város Önkormányzatát Ócsa Város Polgármestere képviseli. 

 

3. §  

 

Az átvételi felelős Ócsa Város Jegyzője, mint az átvevő költségvetési szerv vezetője. 

 

4. § 

  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2022. december 15. napján. 
 
 
 
 dr. Molnár Csaba 
 jegyző 
  



 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A t. Képviselő-testület a 359/2022. (XII. 7.) számú ÖK Határozatával úgy döntött, hogy a 100 %-
os tulajdonában lévő Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t (Cégjegyzékszám: 13-09-116782, 
adószám: 14142716-2-13, székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2., képviselője: dr. Buzáné Icsó 
Zsuzsanna ügyvezető) – különösen pénzügyi és gazdasági szempontokra és a költségmegtakarításra 
figyelemmel – meg kívánja szüntetni, lehetőség szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján az önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által 
történő átvétele mellett; 2023. január 1. napjának hatályával. 
Az Áht. 11/A. § (2) bekezdése értelmében „(…) a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati 
feladat költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság e törvény alapján történő megszüntetéséről önkormányzati 

rendelettel dönt.” Az Áht. 11/A. § (3) bekezdése értelmében „A (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben, 

illetve önkormányzati rendeletben meg kell határozni: 
a) a társaságot cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, főtevékenysége, adószáma feltüntetésével, 
b) *  azt a költségvetési szervet, amely az állami feladatot alaptevékenységként a továbbiakban ellátja, ideértve az 
e célból a kormányrendelet, illetve önkormányzati rendelet alapján vagy azzal összhangban alapításra kerülő 
költségvetési szervet is (a továbbiakban együtt: átvevő költségvetési szerv), 
c) *  azt a személyt, aki a 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az államot, illetve az önkormányzatot képviseli, 
d) *  azt a személyt, aki a szervezeti átalakítással, az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelős 
(a továbbiakban: átvételi felelős), vagy állami feladat átvétele esetén az átvételi felelős kijelölésére jogosult minisztert, 
e) *  a feladat átvételének időpontját. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 

E § tartalmazza az Áht. 11/A. § (3) bekezdés a)-b), valamint az e) pontjában előírt kötelező tartalmi 
elemeket. 

 

A 2. §-hoz 

 

Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés c) pontjában előírt kötelező tartalmi elemet tartalmazza. 

 

A 3. §-hoz 

 

Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontjában előírt kötelező tartalmi elemet tartalmazza. 

 

A 4. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

  



 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  
 
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.  
 

Hatásvizsgálati lap 
  

1. Társadalmi hatások  
Nem jellemző. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások  
Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. önkormányzati feladatainak átvételével és a 
megszüntetésével költségmegtakarítás érhető el.  

3. Környezeti és egészségügyi következmények  
Nincs.  

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
Nem jellemző.  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
A rendeletmódosítás elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek 
való megfelelést szolgálja.   

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  

 


