Jegyzőkönyv
Készült: Ve resegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 02-án, 08.15 órakor megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: az egész ülés folyamán:
Tóth Sándor elnök; Bobál Imréné, Szekszárdiné Bányai Katalin bizottsági
tagok; Cserháti Ferenc osztályvezető.
Tóth Sándor, a bizottság elnöke 08.22 órakor nyitja meg az ülést. Köszönti a bizottsági
tagokat és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel
határozatképes.
Ismerteti a napirendet. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy egyetértenek-e a
napirenddel.
Szavazás: egyhangú igen (3)

1. napirendi pont:
A napirendi pont tárgya: Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló re ndelet módosítása.
A napirendi pont előadója: Cserháti Fe renc PBVO osztályvezető
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy az önkormányzatoknak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (2) bek. b) pontjában és 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az új törvényi
rendelkezésekhez kell alakítani a vagyonrendeletét. Február 29-ig meg
kellett határozni, mely vagyontárgyakat kívánják besorolni a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyonkategóriába. Mivel nem
szerezhető be elegendő információ erről a vagyonkategóriáról, és nem lehet
tudni, előnnyel vagy hátránnyal jár-e a besorolás, ezért nem jelölt meg az
önkormányzat ide sorolható vagyontárgyat. Ennek a döntésnek a
vagyonrendeletben meg kell jelenni..
Elmondja, hogy a rendelet módosításban egy új rendelkezés szerepel, amely
tartalmazza, hogy a polgármester felhatalmazást kap, hogy 1 millió forint
alatt önállóan dönthessen új vagyontárgy megvásárlásáról. 1 millió forint
fölött pedig a képviselő-testület dönt.
Szekszárdiné Bányai Katalin: Megkérdezi, hogy a MOL a gázvezeték helyét megvásárolja-e?
Cserháti Ferenc: Elmondja, hogy a MOL a területre kisajátítást indított, és kártérítést fizet a
lakosságnak, erről tárgyal az önkormányzattal.

Elmondja, hogy annyi változik még, hogy rendeletalkotáskor a módosító
rendeletek a kihirdetés napján hatályba lépnek, és a következő napon
hatályukat vesztik, tehát önálló rendeletként nem állják meg a helyüket. Az
Ötv. különböző időpontokban, szakaszosan hatályát fogja veszíteni, az
önkormányzati rendeletalkotásra Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés ad felhatalmazást.
Tóth Sándor: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
27/2012. (III. 02.) ÜB határozat
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta az
önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítását, és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadás ra.
Szavazás: egyhangú igen (3)
Tóth Sándor elnök megköszöni a bizottság munkáját, és további napirendi pont hiányában, az
ülést 08.45 órakor bezárja.
kmf.
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