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Tisztelt Közgyűlés !
Tájékoztatom Tisztelt Közgyűlést, hogy az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetője a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseinek 2007. január 1-jei módosításai kapcsán
vizsgálat tárgyává tette a helyi önkormányzatok vagyonrendeleteit, így többek között a
25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendeletünket (a továbbiakban: R.) is és szóbeli észrevétel
keretében jelezte célszerűségi javaslatait.
Ez egyúttal alkalmat teremtett arra, hogy a vagyonrendelet szabályait áttekintsük, melynek
eredményeképpen - részben célszerűségi megfontolásból, részben a magasabb szintű
jogszabályi rendelkezések változása, illetve az azokra történő hivatkozások pontosítása
folytán – az alábbi módosításokra teszek javaslatot.
1., A R. 6. § (2) bekezdés c./ pontja szerint a tulajdonosi jogokat, kötelezettségeket a 7. § (1)
és (2) bekezdéseiben meghatározott önkormányzati vagyonhasznosító szervek gyakorolják,
illetve teljesítik.
A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó szakaszai értelmében a tulajdonost megilleti a
birtoklás, birtokvédelem, a használat, a hasznok szedésének joga, valamint a rendelkezési jog
azzal, hogy a rendelkezési jog magában foglalja többek között azt a jogot, hogy a tulajdonos a
dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje, továbbá, hogy tulajdonjogát másra
átruházza, vagy azzal felhagyjon.
Az Ötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a
képviselő-testület rendelkezik, amely a 9. § (3) bekezdése szerint egyes hatásköreit a
polgármesterre, bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat
testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja azzal, hogy e
hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, illetve azokat visszavonhatja.
A vagyonhasznosító szervekre hatáskör nem ruházható át, a tulajdonosi jogosítványok közül
is csak a birtoklás és a használat joga illeti meg őket.
A fent leírtak alapján tehát szükséges a R. 6. § (2) bekezdésének pontosítása, ezért javaslom a
R. 6. § (2) bekezdésének c./ pontját hatályon kívül helyezni és az önkormányzati
vagyonhasznosító szervek által gyakorolható tulajdonosi részjogosítványokat a 6. §-on belül
egy külön bekezdésben megjeleníteni.
2., Javaslom a R. 7/A. § (3) bekezdésének a pontosítását a vagyonkezelői jog ellenérték
fejében történő megszerzésének esetéhez kapcsolódóan oly módon, hogy a (3) bekezdés
kiegészülne az Ötv. 80/A. § (4) bekezdésében hivatkozott „külön törvényben meghatározott
feltételek és eljárási rend”-re utalással.
3., Javaslom a R. 7/B. § (7) bekezdésének a kiegészítését az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 105/B. § (3) bekezdésére történő hivatkozással, mely szerint a vagyonkezelő
adatszolgáltatási kötelezettségét a jegyző által meghatározott módon és formában teljesíti.
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4., A R. 8. § (1) bekezdése szerint a vagyongazdálkodás tervezése során a Közgyűlés a
vagyon működtetésének tervezhetősége érdekében középtávú vagyongazdálkodási
irányelveket fogad el.
A R. 8. § (2) bekezdése értelmében az „irányelvek tartalmazzák – a vagyon
forgalomképességének megfelelő bontásban – az Önkormányzat vagyonának kezelésére,
hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket, valamint a
lakás és nem lakáscélú ingatlanok elidegenítésének elveit”.
Tekintettel arra, hogy az irányelvek meghatározása a valóságban vagy egy egységes
szemlélet, vagy pedig a vagyontárgyak más szempontok szerinti csoportosítása alapján
történik, illetve figyelemmel arra, hogy a vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolása
az érintett időszakban többször változhat, célszerű a szövegből törölni „a vagyon
forgalomképességének megfelelő bontásban” kitételt.
5., A R. 10. § (2) bekezdése szerint az ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzés a
Polgármester hatásköre, amelyet az illetékes szakbizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes
egyetértésével gyakorol.
A R. 17. § b./ pontja értelmében az önkormányzati költségvetési szervek, valamint az
Önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, közhasznú
társaság használatába adott önkormányzati ingó vagyon elidegenítésének joga az
önkormányzati vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslatára az 1 millió Ft feletti, de 10
millió Ft-nál nem nagyobb forgalmi érték esetén az illetékes szakbizottság egyetértésével a
Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik.
A R. ezen rendelkezései nem felelnek meg az Ötv. 9. § (3) bekezdésének, mivel az adott
hatáskört csak egy szervre (személyre) lehet átruházni, azonban a hatáskör átruházása mellett
másik szerv(ek)nek ugyanabban a kérdésben biztosított egyetértési joga – ami döntési jogot
jelent, mivel egyetértés hiányában nem születhet döntés – több szervre történő hatáskör
átruházást valósít meg, amit az Ötv. nem tesz lehetővé.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a R. 10. § (2) bekezdéséhez kapcsolódó döntésekhez két
bizottság egyetértése szükséges és az egyik bizottság egyetértésének hiánya már meghiúsítja a
döntéshozatalt.
A fent leírtakra tekintettel, indokolt a hivatkozott rendelkezések módosítása a bizottságok
egyetértési jogának elhagyásával.
6., A R. 23. § (1) bekezdés a./ és b./ pontjaiban az önkormányzati vagyon nyilvános (indokolt
esetben zártkörű) versenytárgyalás útján történő elidegenítéséhez, illetve hasznosításához
kapcsolódó 20 millió Ft forgalmi értékhatárt a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. tv. 25 millió Ft-ra felemelte, ezért célszerű rendeletünkben is a
megemelt összegben meghatározni az értékhatárt.
D:\Testulet\Testulet_tartalom\Testuletianyagok\Tulajdonosi Bizottság\2008.01.29\1\1043.DOC

7., A R. 32. § 2./ pontja az önkormányzati vagyon elidegenítéseként definiálja az
önkormányzati vagyon értékesítését, cseréjét, gazdasági társaságba bevitelét, illetve
megterhelését. A rendelet megalkotásakor az a szándék vezérelte a jogalkotót, hogy az
„elidegenítés”-t gyűjtőfogalomként alkalmazza azzal a jogtechnikai megoldással, hogy a R.
szerint ezen kifejezés alatt értendő jogosítványokhoz a R. azonos hatásköri és eljárási
szabályokat ír elő. Ezzel az „elidegenítés” szó nem szűkül le a polgári jog szabályai szerinti
tulajdonjog átruházásra, hanem magában foglalja a vagyontárgyakkal való rendelkezést is.
Figyelemmel arra, hogy a Ptk. vonatkozó szabályai szerint a megterhelés nem
elidegenítésnek, hanem a tulajdonnal való rendelkezési jog egyik elemének minősül,
javaslom, hogy ennek megfelelően változzon a R. 32. § 2./ pontja oly módon, hogy a
„megterhelés” kikerül az „elidegenítés” definíció alól. Erre azért is van lehetőség – nem
teremtve ezáltal a rendeleti szabályozásban joghézagot -, mivel a R. 21/A. §-a rendelkezik a
vagyontárgyak forgalomképesség szerinti megterhelhetőségének szabályairól.
A fent leírtak alapján, kérem a T. Közgyűlést a mellékelten csatolt rendelet-tervezet
megtárgyalására és elfogadására.
D e b r e c e n, 2008. január 21.

Kósa Lajos
polgármester
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