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Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.
4.) önkormányzati rendelet 22. §-a rendelkezik a költségvetési szervek tulajdonában
álló vagyontárgyak értékesítésének feltételeiről. A hatályos szabályok alapján az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő
(1) 100.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a költségvetési
szerv vezetője saját hatáskörében értékesítheti, az ebből származó bevétel szabadon felhasználható,
(2) 100.000,-Ft feletti és 500.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a polgármester saját hatáskörében értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával,
(3) 500.000,-Ft feletti és 1.000.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság saját hatáskörében értékesítheti, a
bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával,
(4) 1.000.000,-Ft feletti piaci értéket meghaladó ingó vagyontárgyakat a Képviselőtestület értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározásával.
A költségvetési szervek tulajdonában álló ingó vagyontárgyak a költségvetési szerv
könyveiben kerülnek kimutatásra, az azok értékesítéséből származó bevétel is a költségvetési szerv bevétele. Ezeket a vagyontárgyakat tehát csak a költségvetési szerv
vezetője tudja értékesíteni. A rendelet fenti szövegezését ezért javaslom módosítani
úgy, hogy a polgármester, bizottság, képviselő-testület előzetes jóváhagyásával értékesítheti azokat a költségvetési szerv vezetője.
***
A rendelet 27. § (2) bekezdése lehetőséget ad a polgármester számára, hogy az önkormányzat tulajdonában álló ingó vagyontárgyat az önkormányzat költségvetési szerve,
valamint az önkormányzat által közfeladat ellátásával megbízott gazdálkodó szervezet
részére a közfeladat ellátásához üzemeltetési célból ingyenesen használatba adja. Javaslom ezt a rendelkezést kiegészíteni azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére
is lehessen az általa elvállalt közfeladatok elvégzéséhez eszközöket ingyenesen átadni.
***
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
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Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A módosítás az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályain kíván pontosítani.
A kiadásokra és bevételekre kismértékű a hatása.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációs terheket nem befolyásolja.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása nem szükségszerű, nincs törvényi kötelezettség.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (…....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 22. § (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzati költségevetési szervek tulajdonában lévő 100.000,-Ft feletti és 500.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a költségvetési szerv vezetője a polgármesternek az értékesítést és a felhasználási célt
is előzetesen jóváhagyó döntése alapján értékesítheti.”
„(3) Az önkormányzati költségevetési szervek tulajdonában lévő 500.000,-Ft feletti és 1.000.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat a költségvetési szerv vezetője a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az értékesítést és
a felhasználási célt is előzetesen jóváhagyó döntése alapján értékesítheti.”
„(4) Az önkormányzati költségevetési szervek tulajdonában lévő 1.000.000,-Ft
feletti piaci értéket meghaladó ingó vagyontárgyakat a költségvetési szerv vezetője a Képviselőtestületnek az értékesítést és a felhasználási célt is előzetesen jóváhagyó döntése alapján értékesítheti.”
2. §
A Rendelet 27. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a
”gazdálkodó szervezet vagy nemzetiségi önkormányzat” szövegrész lép.
3. §
Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
A költségvetési szervek tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak értékesítésének szabályait pontosítja.
A 2. §-hoz:
A nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjeszti annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingó vagyontárgyakat közfeladat ellátási célra ingyenesen
használatba kaphassák.
A 3. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
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