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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy: az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képvisel -testület „az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának
szabályairól” tárgyában 30/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet adott ki, melynek több rendelkezése már
nem helytálló, az id közben kiadott központi jogszabályokban foglaltaktól eltér, ezért elkerülhetetlen a magasabb
szint  jogszabályhoz való igazítása. Ezt részben a 2012. január 1. napjával az Alkotmány helyébe lépett Alaptörvény,
másrészt a nemzeti vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) harmadrészt a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) és annak végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésr l szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) változása okán kell végrehajtani az alábbiak szem el tt
tartásával.
Az Nvtv. részletesen szabályozza az állami és az önkormányzati vagyon elemeit, az e törvény által  kizárólagos önkormányzati
vagyonnak min sített törzsvagyonba tartozó, az önkormányzat kötelez  feladatai ellátást szolgáló, vagy hatáskör gyakorlását lehet vé
tev  forgalomképtelen nemzeti vagyonkörbe tartozó elemeket, így pl.:

- a helyi közutak, m tárgyaik,
- terem parkok, (amelyek a helyi önkormányzat tulajdonában vannak),
- vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi-közm vet!),

nem idegeníthet ek el, azon osztott tulajdon nem létesíthet .
Azon vagyon, amely nem tartozik a kiemelt nemzeti vagyon körébe, az önkormányzat rendelete szerinti besorolásban
korlátozottan forgalomképes vagyon, amely felett a tulajdonos gyakorolja a dolog feletti rendelkezési jogát, tehát
meghatározott keretek között a vagyon elidegeníthet , használatba adható.
Az Nvtv. a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezel i körbe sorolja a
költségvetési szervet, (pl. az önkormányzat hivatalát) melynek a közfeladat ellátásán túl célja a rendeltetésszer
gazdálkodás is, amelynek érdekében: az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, a helyi társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony, költségtakarékos m ködtetést, a vagyon értékének
meg rzését, állagának védelmét, értéknövel  használatát, hasznosítását, gyarapítását és a feleslegesség vált vagyontárgyak elidegenítését
öleli fel a vagyongazdálkodás, melynek az Alaptörvényben írtakhoz igazodóan közép- és hosszú-távú
vagyongazdálkodási terven kell alapulnia az Nvt. 9. §-ban írt kötelezése okán.
A vagyont nyilván kell tartani, mely nyilvántartásnak az adott vagyon els dleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is
tartalmazni kell, mely adatok nyilvánosak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(új Ötv.) 110. §-a akként rendelkezik, hogy az önkormányzati vagyonkataszter folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a
jegyz  a felel s, aki köteles gondoskodni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyon (a többi vagyontól elkülönítve), az
önkormányzat éves zárszámadásához vagyonkimutatás formájában csatolva jelenjen meg.
Az Nvtv. 18. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia a forgalomképtelen
vagyonából – a törvény hatálybalépését (2012. január 1.) követ 60 napon belül (2012. március 1.) azokat a
tulajdonában álló vagyonelemeket,  amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség nemzeti vagyonként
forgalomképtelen törzsvagyonnak min sít.  Megítélésem szerint jelenleg nincs az önkormányzat
tulajdonában olyan forgalomképtelen törzsvagyon, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti
vagyonnak min sülne, ezért azt indítványozom, hogy ezt mint tényt rögzítse határozatába foglalva a Képvisel -
testület, így nyoma marad annak, hogy hozott döntést az arra kötelezett szerv és nem valósul meg a mulasztásban
megnyilvánuló jogsértés azáltal, hogy nem alkot rendeletet a testület.
A törvény 5. § (2) bekezdése az önkormányzat vagyonát az alábbiak szerint határozza meg az
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- a) pontja ételmében: amelyet e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak min sít,
- b) pontja értelmében: törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség

nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak min sít.
- c) pontja értelmében: törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként

állapít meg.
Ahhoz, hogy a fent írtaknak meg tudjon felelni az önkormányzat vagyona felett tulajdonost megillet  jogokat
gyakorló, javaslom új, „az önkormányzat vagyonáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotását, hivatkozva a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdése d) pontjában arra jogosítottként és ezen
el terjesztéshez csatolom az általam fenti tárgyban elkészített rendelet-tervezetet, melynek el készítése során ügyeltem
az  Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szabálya betartására, miszerint az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más
jogszabállyal (tehát pl. az Nvt. és a Jat-tal).
A Jat. 8. § (2) bekezdését alkalmazva nem módosítható a fenti tárgyban kiadott és hatályban lév  önkormányzati rendelet, mert a
hivatkozott jogszabály-hely szerint: nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezet
részének szövegét, ezért új önkormányzati rendelet alkotásával tehet eleget a helyi jogalkotó jogszabály alkotási kötelezettségének.
A Jat. a jogszabályok el készítése keretében úgy rendelkezik, hogy a jogszabály el készít je (a jegyz )
- el zetes hatásvizsgálatot végez a 17. §-ban foglaltak betartásával, majd a 18. § szerint
-  a rendelet-tervezet szövege mellé indokolást csatol, majd az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában

rögzítetteknek megfelelve
- a jogszabály-tervezeteket lakossági tájékoztatás céljából véleményeztetésre közzéteszi 15 napra ,és az arra tett javaslatokkal

együtt
- beterjeszti a 19. § szerint az illetékes bizottságnak és az illetékes bizottsággal, vagy a polgármesterrel együtt a képvisel -

testületnek benyújtja a rendelet-tervezetet  a  jogszabály megalkotása érdekében.
A képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdése d) pontjában  az önkormányzati
rendelet alkotása kezdeményezésének jogosítottjaként  teszek javaslatot a tárgyi rendelet Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Képvisel -testület elé terjesztésére annak
ismeretében, hogy fenti rendelet-tervezet közzétételére lakossági javaslat nem érkezett.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom ezen el terjesztés megvitatását, az ahhoz általam elkészített és ezen el terjesztéshez csatolt el zetes
hatásvizsgálat, a rendelet-tervezet és annak indokolása változtatás nélküli elfogadását és a tárgyi rendelet megalkotását és az
alábbiak határozatba való foglalását.

C s a n y t e l e k, 2011. február 03.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyz



…/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon min sítése

Határozati  j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló
rendeletében rögzített forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú törzsvagyonaként
nyilvántartott vagyonelemeken és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében kizárólagos
önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen törzsvagyonába sorolt  vagyonelemeken túl, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
min sül  vagyonelemmel

nem rendelkezik,
ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdéséb l ered rendelet alkotása
helyett tárgyi határozatba rögzíti a vagyonkatasztere szerinti tényállást.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi  és Iroda Vezet je
- Irattár


