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E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére  
 

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
rendelet módosítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való 
rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdés 
b) pontja szerint a törvényben meghatározottakon kívül törzsvagyonba tartozik és korlátozottan 
forgalomképes az önkormányzat tulajdonában levő műemlékek, műemlék jellegű és városképi 
szempontból védett ingatlanok, muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek külön jogszabály 
alapján. Az idézett helyi rendelkezés jelentősen korlátozza a vagyongazdálkodás lehetőségeit. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (5) bekezdés b) 
pontja alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi 
önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, 
valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész. 

Nvtv. 5. § (6) bekezdés rögzíti, hogy a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés a fenti 
pont szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül 
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. Ebből 
következik, hogy az önkormányzati intézménynek helyet adó védett épület a törvény erejénél fogva, 
a funkció miatt része a törzsvagyonnak, nem pedig a védettség miatt. 

Az Nvtv. 5. § (7) bekezdése alapján a fentiek szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon 
önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és 
kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el. 

Fentiek alapján nem indokolt, hogy a műemlékeket és helyi védett épületeket pusztán azok 
védettsége miatt a törzsvagyon részének tekintsük, ezért javaslom az önkormányzati rendelet 
módosítását.  

A rendelet módosítást továbbá az is indokolja, hogy a jelenleg hatályos jogszabályszövegben 
műemlék jellegű épület is szerepel, ilyen besorolás azonban már nincs. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 19. 
 
         

Fülöp Róbert s.k. 
Polgármester 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (...) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 

szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 
 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
 
Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében érzékelhető.  
 
 
Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az Önkormányzat és a Hivatal 
adminisztratív terhei nem nőnek. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
jogbiztonsági szempontból releváns a rendelet módosítása. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 19. 
 
 
 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2017. (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, a 107. §-ban, a 109. § (4) 
bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, 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 b) és c) pontjában, az 5. § (4) bekezdésben, a 6. § (6) 
bekezdésben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, 
Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) 4. § (2) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

“4. § (2) Törvényben meghatározottakon túl a törzsvagyonba tartozik és korlátozottan 
forgalomképes: 

b) muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek külön jogszabály alapján.” 

 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Kiskunhalas, 2017. szeptember “......” 
 

   
 
  Fülöp Róbert  Komlósné dr. Fekete Anikó 

polgármester       jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember „….” 
 

 
Komlósné dr. Fekete Anikó 

          jegyző 
 


