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Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Ughy Jenőné jegyző
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívandó:

Stolár Mihály iskolaigazgató
Szauer István Veszprémi Megyeközponti tankerületi igazgató
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI által használt, a
magyar állam tulajdonát képező NEW Holland TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és a
hozzá kapcsolódó adapterek (permetező, kombinátor, vetőgép, Mezőgép DEP 1400 típusú
YGE-201 rendszámú utánfutó) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
vagyonkezelésében van.
Szauer István, a KLIK Veszprémi Megyeközponti igazgatója és Stolár Mihály, a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI igazgatója több alkalommal is
jelezte, hogy támogatja a fent megnevezett traktor és tartozékainak önkormányzati
tulajdonba kerülését, hisz az eszközökhöz, amelyek a többszöri fenntartóváltás
következtében állami tulajdonba kerültek, 2002-ben Tapolca Város Önkormányzata, mint a
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI akkori fenntartója és
működtetője, egy világbanki pályázat útján jutott. Az erőgéppel és adaptereivel az iskolai
feladatok mellett eddig is elláttak önkormányzati feladatokat (téli hó eltakarítása,
közterületek rendbetétele stb.), Tapolca Város Önkormányzata pedig hozzájárult a javítási és
karbantartási költségekhez.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára –törvényben, vagy
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében
– ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
tartalmazza.
A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási
kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, illetve ahhoz csatolni szükséges:
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, vagyis határozott kérelmet, megjelölve a konkrét
felhasználási célt az adott ingóságra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos

célkitűzést, valamint a segítendő feladatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben, vagy egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott
valamely konkrét önkormányzati feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést a
megjelölt feladatnak megfelelően.
b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését;
c) a Képviselő-testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést
tartalmazza,
d) védettség fennállása esetén annak megjelölését.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nevében a Képviselő-testület jár el, az a), b) és d)
pontban írtakat is fel kell tüntetni a Képviselő-testületi határozatban.
A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv.
36. § (3) bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. A Vhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az
MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz
ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot a Kormány részére azzal, hogy az
előterjesztésben csak azon igények tüntethetők fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan
kérelem legkésőbb az adott negyedév utolsó napját hatvan nappal megelőzően megérkezett
az MNV Zrt-hez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak,
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051
Budapest, Nádor utca 32. képviseli: Marekné dr. Pintér Aranka
elnök, képviseletében Szauer István, Veszprémi Megyeközponti
Tankerületi igazgató 8200 Veszprém Szabadság tér 15.)
vagyonkezelésében lévő, alábbiakban megnevezett eszközök
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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Az eszközökhöz, amelyek a többszöri fenntartóváltás
következtében állami tulajdonba kerültek, 2002-ben Tapolca
Város Önkormányzata, mint a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI akkori fenntartója és
működtetője, egy világbanki pályázat útján jutott.








Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott településfejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és
utak, közterületek, egyéb önkormányzati ingatlanok
rendbetétele, karbantartása (permetezés, ág, fanyesedék,
széna összegyűjtése és szállítása, téli hó eltakarítása) célra
kívánja felhasználni.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2014. május 20.
Császár László
polgármester

