
3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről 
szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítő: Ughy Jenőné aljegyző 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

   Emődi Sándorné vezető-főtanácsos 
Önkormányzati Iroda

   dr. Rozgonyi Viktória önkormányzati ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. az
önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezéseinek és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény év eleji hatályba lépése miatt az önkormányzatoknak felül
kell vizsgálnia a vagyonára vonatkozó szabályozást.

A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az önkormányzatok törzsvagyona
forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon lehet. A forgalomképtelen
törzsvagyoni körbe tartozik a törvényben tételesen felsorolt kizárólagos
önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyoni elemek.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon vonatkozásában a 
nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépésétől számítva 60 napos törvényi 
kötelezettsége áll fenn az önkormányzatnak, hogy rendeletben határozza meg azon
tulajdonában álló önkormányzati vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősít.  



A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 12. pontja alapján:
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a)
pontja hatálya alá nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban,
illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint nemzeti vagyonba tartoznak az állam vagy a
helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok.

A nemzeti vagyonról szóló törvény 2. melléklet II. b) pontja alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek a 
többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés.

A fenti jogszabályhelyek alapján célszerűnek tartom, hogy csak a törvény 2. melléklet 
II. b) pont alapján kerüljenek meghatározásra a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemek, mivel a 
törvény szabályai alapján a rendeletben ekként meghatározott vagyonelem az erről 
rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és – vagyonkezelői jog, 
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével – terhelési tilalom,
valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.

A melléklet előírásának megfelelő többségi (100 %-os) önkormányzati tulajdonban 
álló, közszolgáltatási tevékenységet végző gazdasági társaság a Tapolca Kft., a 
Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft., a Tapolcai Kórház Nonprofit Kft. és a 
Tapolcai Média Kft, valamint a 70 %-os önkormányzati tulajdonban álló Tapolcai
Városgazdálkodási Kft.

Fentieket figyelembe véve Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként a rendelet 
tervezet 1. §-ában szereplő vagyonelemeket határozza meg.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő 
nemzeti vagyonelemekről szóló rendelet tervezetét 
elfogadja és …../2012. (….) számon rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2012. február 8.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2012. (……) önkormányzati
rendelete

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban 
lévő nemzeti vagyonelemekről 

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:  

1. §

Tapolca Város Önkormányzata a tulajdonát képező vagyonból nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősíti az alábbi társaságokban fennálló társasági részesedést:  

a) Tapolca Kft.
b) Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
c) Tapolcai Kórház Nonprofit Kft.
d) Tapolcai Média Kft.
e) Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

2. §

Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2012. február 17.

               Császár László      Ughy Jenőné 
                polgármester          aljegyző  



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) 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. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban 
lévő nemzeti vagyonelemekről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a
vagyont eddig is nyilván kellett tartani, csak technikai változás várható ezen a téren.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése kötelező előírása 
indokolja.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3)
bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában
vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon
alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


