Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évben lezajlott közigazgatási reform eredményeképpen megalakultak a járások,
Budapesten a kerületi hivatalok. Ennek során Újbuda Önkormányzata, valamint Budapest
Főváros Kormányhivatala 2012. október 30. napján megállapodást kötött, melynek alapján a
Kormányhivatal ingyenes használatába kerültek az Önkormányzat mindazon ingó és ingatlan
vagyontárgyai, amelyek a Kormányhivatal államigazgatási feladatainak ellátását biztosítják.
Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője, dr. György István kormánymegbízott úr a
2018. szeptember 26. napján kelt levelében kérte, hogy az Önkormányzat fontolja meg az
ingyenes használatban lévő – mellékletben felsorolt – tárgyi eszközök Magyar Állam javára
történő térítésmentes tulajdonba adását. Levelében kifejtette, hogy az átadás az adminisztratív
terhek lényeges csökkenése, valamint a tényleges használatnak megfelelő vagyoni helyzet
rendezése érdekében lenne indokolt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)-(4)
bekezdései az alábbiakat mondják ki:
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más
helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat
ellátásának elősegítése érdekében.
(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását
nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához,
vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.
(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására
vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot,
amelynek ellátását az átadás elősegíti.
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 11. § (7) bekezdése alapján
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon kedvezményes vagy ingyenes
átruházásáról, ingyenes hasznosításáról a Képviselő-testület jogosult döntést hozni.
A szóban forgó vagyontárgyak az Önkormányzat feladatainak ellátásához nem szükségesek.
A vagyonátadás az Önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyezteti.
A tárgyi eszközök átadásával az Önkormányzat nyilvántartási kötelezettsége és az ezzel járó
teher megszűnne.

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testület számára, hogy támogassa a szóban forgó
vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adását, átadását a Magyar Állam javára.
Budapest, 2018. november 14.

dr. Hoffmann Tamás

