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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI.
törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a
továbbiakban: Mötv.) egy új 108/C. §-sal egészítette ki, ami lehetővé teszi az önkormányzat
tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházását, amely kérdés már nem tartozik
a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.
A hivatkozott módosítás előzménye, hogy az Mötv. 2019. január 1. napjával hatályba lépett
módosításával az önkormányzati ingyenes vagyonjuttatás kedvezményezetti köre kibővült az
egyházzal, az egyházi jogi személlyel, valamint a közhasznú szervezetekkel, továbbá a Magyar
Tudományos Akadémiával és a Magyar Művészeti Akadémiával. E módosítás az
önkormányzati vagyon ingyenes átruházására vonatkozó döntést kizárólagos képviselőtestületi hatáskörbe sorolta. Erre tekintettel az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) legutóbbi módosítása alkalmával
hatályon kívül kellett helyezni a Rendelet 14. § (3) bekezdését, mely szerint a leselejtezett tárgyi
eszköz ingyenes átruházása a Polgármester hatásköre volt.
Az Mötv. legutóbbi módosításával elválik egymástól az Mötv. 108. §-ában szabályozott
vagyoni kör, amely az állam, az egyház és közhasznú szervezet részére történő ingyenes
vagyonátadásra vonatkozik, míg az új 108/C. § az ingó vagyon tulajdonjogának egyéb szerv
részére történő ingyenes átadásának a lehetőségét teremti meg. Az átruházás korlátja egyfelől
az, hogy az átadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat feladat-ellátását, illetve az, hogy a
képviselő-testület az önkormányzati rendeletben határozza meg normatív módon azt az értéket,
amely fölött a képviselő-testület dönthet a tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának az
átruházásáról. Ezzel összefüggésben a törvénymódosítás az ingó vagyon ingyenes átruházására
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéssel
egészült ki (Mötv. 143. § (4) bekezdés j) pont).
Javaslom, hogy az Önkormányzat éljen - az Mötv. 143. § (4) bekezdés j) pontjában biztosított
- fenti lehetőséggel, és ennek érdekében módosítsa a Rendeletet, kiegészítve azt az
önkormányzati ingó vagyon tulajdonjogának egyéb szerv részére történő ingyenes átruházására
vonatkozó szabályokkal.
Ennek keretében meg kell határozni a Rendeletben az ingóságok tulajdonjogának ingyenes
átruházására vonatkozó értékhatárt, illetőleg, hogy a Közgyűlés mely szervére kívánja delegálni
ezen értékhatárig az egyes ingó vagyontárgyak ingyenes átruházásának a jogát, tekintettel arra,
hogy az Mötv. ismertetett módosításainak következtében az ingó vagyon tulajdonjogának
ingyenes átruházására vonatkozó döntés már nem kizárólagos képviselő-testületi hatáskör.
Javaslom, hogy a Mötv. 108/C. § szerinti ingyenes átruházással érintett ingó vagyontárgy
forgalmi értéke a vagyontárgy nyilvántartási (nettó) értéke alapján kerüljön meghatározásra.
Tekintettel arra, hogy a Mötv. módosítása az értékhatár meghatározása vonatkozásában nem
tartalmaz előírást, korlátozást, javaslom, hogy 10 millió Ft nyilvántartási értékig a Tulajdonosi
Bizottság döntsön az Önkormányzat tulajdonát képező ingó vagyontárgyak tulajdonjogának az
Mötv. 108/C. §-a szerinti ingyenes átruházásáról.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-módosítás várható következményeiről - az előzetes
hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:
a./ A rendelet-módosítás megalkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-módosítás eredményeképpen a rendeletben meghatározott értékhatárig a
Tulajdonosi Bizottság, mint szakbizottság dönt az Mötv. 108/C. §-a szerinti ingó vagyon
átruházásáról. A rendelet-módosításnak költségvetési hatása nincs.
b./ Környezeti és egészségi következményei:
Az előterjesztőnek nincs tudomása ilyen jellegű következményekről.
c./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az adminisztrációs terhek változatlanok maradnak.
d./ A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Célszerű, hogy az Önkormányzat éljen az Mötv.-ben biztosított felhatalmazással és a gyorsabb
ügyintézés érdekében 10 millió Ft értékig a Tulajdonosi Bizottság döntsön az Mötv. 108/C. §a szerinti ingó vagyon átruházásáról.
e./ A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Gazdálkodási Főosztályon rendelkezésre
állnak.
A fent leírtak alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
mellékelten csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.
Debrecen, 2019. augusztus 14.

Dr. Papp László
polgármester

