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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívása, javaslat a 

vagyonrendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A Képviselő-testület 116/2013. (VI.27.) számú határozata az alábbiakat tartalmazza: 
„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei könyvviteli mérlegében kimutatott 
eszközöket és forrásokat – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) számú kormányrendelet 37. 
§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - két évenként kell leltározni.” 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/004/00475-1/2013. számú törvényességi 
felhívásában a határozatot – annak tartalmát nem vitatva – kifogásolta, mivel 
álláspontja szerint ebben a kérdésben rendeleti szintű szabályozásra van szükség. 
Álláspontom szerint a határozat alapjául szolgáló 249/2000. Korm. rendelet vonatkozó 
37. § (7) bekezdése nem ad egyértelmű eligazítást arról, hogy ezen kérdést 
rendeletben vagy határozatban kell-e rendezni. Ezen jogszabályhely az alábbiakat 
tartalmazza: 
„(7) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az 
államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett 
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, 
akkor az (1) bekezdés szerinti leltározást elegendő két évenként végrehajtani az 1. § (1) 
bekezdés a), c), f) és h)-k) pontja esetében az irányító szerv egyetértésével, illetve az 1. 
§ (1) bekezdés b), d)-e) és g) pontja szerinti szervezetek esetében önkormányzati 
rendelet (határozat) szabályozása alapján.” 
A fentiek alapján nem látom akadályát annak, hogy a Képviselő-testület ezen kérdést 
rendeleti szinten, a vagyonrendelet módosításával szabályozza. 
 
 
A vagyonrendelet módosítása kapcsán – azzal egyidejűleg - indokolt a rendeletbe egy 
másik szabályt is beépíteni. 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) 
kormányrendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a települési és megyei önkormányzat 
döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár 
létrehozásának lehetőségével. Értéktár létrehozása esetében értéktár bizottságot is kell 
alakítani. 
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A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
szerint: 
Települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjtemény. 
Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, 
közösségi érték, vagy termék. 
 
Sajnálatosan Újpesten nem találhatóak olyan számban nemzeti értékek, amelyek 
indokolnál a települési értéktár létrehozását és egy bürokratikus szervezet felállítását. 
Mivel a jogszabály szerint a nemleges döntést is meg kell hozni, így javaslom, hogy a 
Tisztelt Képviselő-testület a vagyonrendelet módosítása kapcsán erről is döntsön. 
 
Itt szeretném megjegyezni, hogy a Képviselő-testület 2010-ben rendeletet alkotott 
Újpest épített környezete helyi védelméről, amely alapján a kiemelkedő épületeink 
nyilvántartása, dokumentálása megfelelően biztosított.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A leltározási rend szabályozása olyan belső szabályozás, amelynek társadalmi, 

gazdasági kihatásai nincsenek. Mivel Újpesten a törvény hatálya alá tartozó nagyobb 
számú nemzeti érték nem található, így értéktár létrehozása nem indokolt. Építészeti 
értékeink védelme más jogintézményeken keresztül megoldott. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A leltározási időszak ritkítása csökkenti az adminisztratív terheket. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A szabályozás jogszabályon alapuló jogalkotási kötelezettségen alapul. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazása személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket nem igényel, a 

szabályozásnak kisebb költségcsökkentő hatása van. 
 
 
 
Újpest, 2013. szeptember 2. 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt 
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Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület egyetért Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/004/00475-
1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 10 nap 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – módosított 
- 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – módosított - 
48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – módosított - 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) a 4. §-t követően a Következő 4/A. §-sal 
egészül ki: 
„4/A. § Az Önkormányzat nem hoz létre települési értéktárat.” 

 
2. § 

 
Az ÖR. a Következő 80/A. §-sal egészül ki: 
„80/A. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei könyvviteli mérlegében kimutatott 
eszközöket és forrásokat – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) számú kormányrendelet 37. 
§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - két évenként kell leltározni.” 
 

3. §  
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
Mivel Újpesten a törvény hatálya alá tartozó nagyobb számú nemzeti érték nem 
található, így értéktár létrehozása nem indokolt. Építészeti értékeink védelme más 
jogintézményeken keresztül megoldott. 
 
A leltározási kötelezettség ritkítását jogszabály lehetővé teszi, annak jogszabályi feltételei 
Önkormányzatunknál fennállnak. Az intézkedés csökkenti a Polgármesteri Hivatal és 
intézményeink adminisztratív terheit és költségeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


