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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A 2011. november 26-án hatályba lépett 2011. évi CLIV. törvény rendelkezett arról, hogy a 
megyei önkormányzatok, a fenntartásukban működő intézmények, továbbá a tulajdonukban 
lévő gazdasági társaságok vagyona, vagyoni értékű joga, folyószámla-, betét-, és értékpapír-
állománya 2012. január 1-jén állami tulajdonba került. Az állam általi átvétel alól kivételt 
képezett a külön megállapodással meghatározott vagyonelemek köre (salgótarjáni 
bányamúzeum és a hozzá kapcsolódó, valamint a hollókői ingatlanok), továbbá a megyei 
önkormányzat hivatalának működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon (I. emeleti elnöki 
szárny, I. emeleti balszárnyon lévő irodahelyiségek). Mindezek körét az az átadás-átvételi 
megállapodás rögzítette, melyet a testület a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal fogadott el, 
illetve továbbította aláírásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek (a továbbiakban: MNV 
Zrt.). 
A 2011. december 31-én hatályba lépő 2011. évi CXCVIII. törvény úgy módosította a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt, hogy kimondta a 
regionális fejlesztési, valamint a megyei területfejlesztési tanácsok megszűnését, és jogutódként 
a területileg érintett megyei önkormányzatokat nevesítette. 
E két jogszabály megjelenésének és hatálybalépésének különbözősége következtében alakult ki 
az a helyzet, hogy az átadás-átvételi megállapodás egyeztetésekor az új feladatok, a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra számbavételre nem került, így – nyilvánvalóan – az ún. „megyei 
önkormányzat hivatalának működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon” tételcsoport sem 
tér ki rá. 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében állami 
vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. A (2) 
bekezdés c) pontja rögzíti, hogy az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható helyi 
önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
foglalt feladatai elősegítése érdekében. 
Az ingyenes átruházásról a Kormány dönt, kivéve a 10 millió Ft nyilvántartási értéket meg nem 
haladó ingóságok tulajdonba adását, mely az MNV Zrt. kompetenciájába tartozik. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a azt is kimondja, hogy 
amennyiben törvény állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat 
ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami 
vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való 
átvezetéssel, ingyenesen történik. 
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezete 
határozza meg az állami vagyon ingyenes átruházásának szabályait. Ennek értelmében a 
tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez vagy az érintett vagyonelem 
vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. Utóbbi esetben a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet 
véleményével, javaslatával együtt az MNV Zrt.-nek 15 napon belül döntésre megküldi. 
A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell: 

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő 
feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést,    

b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését,  

c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén a 
képviselőtestület (közgyűlés), illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa határozatát, 
amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza. 
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Mindezek figyelembe vételével indokolható a Megyeháza I. emeleti jobb szárnyán elhelyezke-
dő 101-107. sz. irodák illetve az ott található ingóságok tulajdonba adásának kezdeményezése. 
Abban az esetben, ha az ingyenes tulajdon-átruházás esetlegesen elutasításra kerülne, az egyes 
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 
XXXIII. törvény 40. § (4) bekezdésére hivatkozva célszerűnek mutatkozik e vagyonelemek 
használatának joga átadására irányuló szándék kinyilvánítása is. E rendelkezés értelmében „Az 
állami szerv használatában lévő vagyont az önkormányzat használatába kell adni, ha az állami 
szerv által biztosított közszolgáltatást törvény az önkormányzat kötelező feladatává teszi vagy 
az állami szerv által végzett államigazgatási feladatot törvény, illetve kormányrendelet a 
főpolgármesterre, polgármesterre, a megyei közgyűlés elnökére, a főjegyzőre, jegyzőre, képvi-
selőtestület hivatalának ügyintézőjére bízza.” 
 
A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a T. 
Közgyűlésnek. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges 

állami vagyon igénylésére 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény módosításából eredő feladatellátási kötelezettsége 
teljesítéséhez kezdeményezi a Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatti ún. Megyeháza I. 
emeleti jobbszárny 101-107. számú irodahelyiségek és az ott található ingóságok ingyenes 
tulajdonba adását. 
A közgyűlés vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezés 
MNV Zrt.-hez történő benyújtására, a további szükséges intézkedések megtételére, 
nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László megyei főjegyző 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény módosításából eredő feladatellátási kötelezettsége 
teljesítéséhez a Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatti ún. Megyeháza I. emeleti jobbszárny 
101-107. számú irodahelyiségek tulajdonba adására vonatkozó igényének elutasítása esetén 
kezdeményezi e vagyonelemek ingyenes használatra való átadását. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt az ingyenes használatra vonatkozó 
kezdeményezés MNV Zrt.-hez történő benyújtására, a további szükséges intézkedések 
megtételére, nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

                                                                                                                 Becsó Zsolt  


