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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet köteles készíteni.
A Törvény hivatkozott 7.§ (2) bekezdése az alábbi követelményt fogalmazza meg a nemzeti
vagyonnal gazdálkodó szervezetek részére:
„A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam,
az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi
önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.”
A korábbi vagyongazdálkodási terv a T. Képviselő-testület 248/2013. (VI.04.) számú
határozatával került elfogadásra és a 2018. évig tartalmazott hasznosítási koncepciókat. A
Tisztelt Testület 2018. márciusában elfogadta a középtávú vagyongazdálkodási tervet. Jelen
előterjesztés tárgya az Önkormányzat hosszútávú (2019-2028) vagyongazdálkodási
koncepciójának elfogadása, amely az elkövetkező távlati időszakra vonatkozó
megállapításokat, terveket tartalmazza.
A hosszútávú vagyongazdálkodási tervet a korábban elfogadott középtávú koncepcióval együtt
szükséges értelmezni és alkalmazni.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (V.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
hosszútávú (2019-2028) Vagyongazdálkodási Tervének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
„A” változat
I. elfogadja a határozat melléklete szerinti hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciót
(vagyongazdálkodási tervet)
II. felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyidőszak mindenkori költségvetésének
összeállításakor a vagyongazdálkodási terv megállapításait figyelembe véve járjon el.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: Folyamatos
„B” változat
I. nem fogadja el a határozat melléklete szerinti hosszútávú vagyongazdálkodási
koncepciót (vagyongazdálkodási tervet)
II. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a vagyongazdálkodási koncepciót
(vagyongazdálkodási tervet) és készítsen a tárgyban új képviselő-testületi előterjesztést

Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. április 30.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2019. március 3.

Dr. Spiegler Tamás LL.M
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Mellékletek:

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

