
Önkormányzati Képviselő-testület 

8296 Monostorapáti 

 

Száma: 273-3/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 5-én 

               (hétfőn)  17 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége.  

 

Jelen vannak:  Hárshegyi József                polgármester 

               Gulyás Erzsébet                alpolgármester 

               Egyed Péter      képviselő 

               Szipőcs Csaba    képviselő 

               Sztrik Emilné     képviselő 

                       

 

Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:  

 

              Polgár László    képviselő 

                          Wind József     képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

              Takács Lászlóné   körjegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

    Sztrik Emilné                        képviselő 

               Gulyás Erzsébet                    alpolgármester  

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

  Takács Lászlóné  

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte  a képviselőket, jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés határozatképes, hisz 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Bejelentette, 

hogy az SZMSZ. alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Sztrik Emilné  képviselő, és Gulyás 

Erzsébet alpolgármester, jegyzőkönyvvezető Takács Lászlóné körjegyző. Javasolta elfogadni 

a napirendet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t : 1./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati 

    tulajdon meghatározása.    

 

                                     Előadó: Hárshegyi József  

                                                       polgármester  

 

N a p i r e n d :  

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a nemzeti 

vagyonnal kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztés felsorolja, a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont. Ide tartoznak a folyók,  tavak, gátak, 

bányák, műemlékek. A jogszabály célja, hogy ezeket a vagyonokat ne lehessen értékesíteni. 

Áttekintettük az önkormányzat vagyonát, és megállapítottuk, hogy nincs olyan vagyon ami 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. Vannak a községben értékek, például a 

templom, az apátság romjai, de ezek nem önkormányzati tulajdonban vannak.   

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben van  kiegészítése tegye meg: 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy elfogadta a parlament a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvényt. Törvény alapján az önkormányzat a jogszabály  hatálybalépésétől 

számított 60 napon belül köteles meghatározni a tulajdonában álló azon vagyonelemeket, 

amelyeket kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak 

minősít. 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(X.31.) önkormányzati 

rendelete rendelkezik az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Az 

önkormányzat vagyona között kiemelt jelentőségű vagyon nincs. Az önkormányzatnak a 

törvény alapján közép-  és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. Felül kell 

vizsgálni a helyi vagyonrendeletet, hisz változtak a fogalmak is.   

Ismertette a nemzeti vagyonról szóló törvény mellékletében felsorolt nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű vagyont. 

Hárshegyi József  polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képviselők 

véleményét, javaslatát.  

Gulyás Erzsébet alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint az Eger-patak holt 

meder árkot be lehetne sorolni kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként. Többen megkeresték 

az ügyben, hogy a patak ne legyen átminősítve árokká, azt ki kell tisztítani, és meg kell 

építeni a zuggót.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a vagyonrendeletben a patak forgalomképtelen, 

a törzsvagyon része, nem tekinthető kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak.  
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Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket fogadják el a határozat tervezetet  azzal 

a kiegészítéssel, hogy el kell készíteni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet, és 

felül kell vizsgálni a vagyonrendelet.  Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta  az alábbi: 

13/2012.(III.5.)Ökt.sz h a t á r o z a t o t  

     Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti  

                                     vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 12.pontja  

                                      és 18.§-a  alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

                                     nemzeti vagyont nem határoz meg.  

 

     Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a közép- és hosszú távú  

                                     vagyongazdálkodási terv elkészítéséről, a vagyonrendelet  

                                     felülvizsgálatának  előkészítéséről  gondoskodjon. 

 

     Felelős: Takács Lászlóné  

         körjegyző  

 

     Határidő: 2012. május 31. 

 

 

Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 17 óra 

15 perckor bezárta.  

 

        k.m.f.t. 

 

             Hárshegyi József       Takács Lászlóné  

    polgármester                                 körjegyző  

 

 

 

  Sztrik Emilné      Gulyás Erzsébet  

  jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő  


