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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2)
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet III. Fejezet 13. § (1) bekezdése előírja, hogy „Az
önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére
vonatkozó hosszú távú célkitűzéseket az önkormányzat gazdasági programja, a
középtávú célkitűzéseket az éves vagyongazdálkodási terv tartalmazza. A tárgyévre
vonatkozó vagyongazdálkodási tervet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31ig kell elfogadni.”
A vagyongazdálkodási tervekre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket sem a nemzeti
vagyonról szóló törvény, sem egyéb jogszabály nem ír elő.
Az önkormányzat munkaprogramja a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Program
fejezetben foglalkozik a vagyonkezelési ágazattal. Ez irányozza elő hosszú távú
vagyonstratégia kidolgozását, és annak végrehajtására éves vagyonhasznosítás terv
elfogadását a következő évi feladatok meghatározása érdekében. A 2013-2014. évi
önkormányzati feladatok csökkenése, illetve az ebből eredő vagyonmozgás jelen állás
szerint nem teszi lehetővé hosszabb időre szóló stratégia megalkotását.
A vagyongazdálkodási tervek elkészítéséhez az Önkormányzatnak célszerű kijelölnie a
vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések
következetesen végrehajthatóak legyenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodási
tervét - mely az előterjesztés mellékletében található - vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja az önkormányzat 2018. évi vagyongazdálkodási tervét.
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