Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2017. február 14.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 15-ei rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető

NEMZETI VAGYONÁRÓL SZÓLÓ

Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom a Balatonakarattya nemzeti vagyonáról szóló 12/2015. (VIII.17.) módosítását az
alábbi okok miatt:
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e.) pontja értelmében: A helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja az önkormányzati
tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.
Balatonakarattya Község Önkormányzata az Alaptörvény 2. pontban idézett jogát a helyi
közügyek intézését nem képes törvényes módon gyakorolni mivel a feladatellátást szolgáló
vagyontárgyainak nem tulajdonosa.
Álláspontunk szerint törvénytelen az állapot melyet nem kíván az önkormányzat a
továbbiakban fenntartani, ezért vagyonrendeletünket javaslom módosítani. A határozat
tervezet a rendelet módosításának előkészítésére utasít.
Kérem a határozat tervezet elfogadását.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Határozat tervezet:
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (

.) határozata

önkormányzati vagyonrendelet módosításáról
1.) A képviselő-testület elhatározza a Balatonakarattya nemzeti vagyonáról szóló 12/2015
(VIII.17) módosítását.
2.) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e.) pontja értelmében: A helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között gyakorolja az önkormányzati
tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.
3.) Balatonakarattya Község Önkormányzata az Alaptörvény 2. pontban idézett jogát a helyi
közügyek intézését nem képes törvényes módon gyakorolni mivel a feladatellátást szolgáló
vagyontárgyainak nem tulajdonosa.
A jogszabályok szerint a helyi önkormányzáshoz való jog nem más, mint a helyi közügyek
önálló intézésének joga:
Az Mötv.: 2. § (2) értelmében a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus
módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

Az Mötv 3.§. § (1) értelmében: A helyi önkormányzás joga a települések (települési
önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét
illeti meg.
Az Mötv 4.§ alapján: A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való

ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés
szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.
Az Mötv 5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és
bírósági védelemben részesül.
4.) A 3. pontban rögzítettek figyelembe vételével a képviselő-testület kéri a 12/2015 (VIII.17)
módosítását annak megfelelően, hogy az önkormányzati törzsvagyon elemei - ingatlanok
tekintetében - a jogszabályi keretek között tételesen szerepeljenek a rendeletben. A
képviselő-testület kéri felsorolását a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyaknak külön mellékletben.
5.) Felelős: polgármester
Rendeletmódosítás előkészítésének határideje: 2017. 02. 22.

