
 

 

Törvényességi észrevétel Mezey István  Képviselő úr által 2022. október 5. napján benyújtott 

„Rezsivédelmi alap létrehozása ” tárgyú 230/2022. sz. előterjesztésre 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mezey István Képviselő úr által 2022. október 5. napján „Rezsivédelmi alap létrehozása ” tárgyú 

230/2022. sz. előterjesztésre a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendeletének (a 

továbbiakban: SZMSZ) 15. § (4) bekezdés d) pontja alapján az alábbi 

 

törvényességi észrevételt 

 

teszem. 

Mezey István Képviselő úr „Rezsivédelmi alap létrehozása ” tárgyú 230/2022. sz. előterjesztése 

szándéknyilatkozat elfogadására irányul következők szerint: 

„Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

1. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatot. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Polgármesteri Hivatalt a rezsivédelmi alap felhasználására vonatkozó előterjesztés elkészítésére. 

határidő: 2022. november 10. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

1. sz. melléklet 

Szándéknyilatkozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy: 

a 2022.10.04-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott 211/2022 számú előterjesztésében 

döntött 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséből befolyt nettó 799.000.000 Ft összeget, 

amennyiben az adásvétel ténylegesen megvalósul, és a Magyar Állam az ingatlan vételárat megfizeti, 

az ebből származó bevételt egy új költségvetési soron, „rezsivédelmi alap” elnevezéssel elkülöníti, és 

segítséget nyújt a kerületben elsősorban intézményi szinten jelentkező nehézségekre, amelyet az 

energiaárak drasztikus emelkedése okozott.” 
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A képviselői előterjesztés az alábbiakban hivatkozottak szerint nem felel meg a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak. 

1)  A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.) 1. § (1) bekezdése szerint:  

„E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a 

továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős 

gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának 

körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és 

a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.” 

A nemzeti vagyon megőrzése az önkormányzatok számára törvényi kötelezettség, tehát a 

vagyonértékesítésből származó forrásokat kizárólag vagyon gyarapításra lehet fordítani. Ekkor 

beszélhetünk a vagyon megőrzéséről. 

2) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 111. 

§ (4) bekezdése szerint: 

„A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” 

3) Ezt egészíti ki a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (4) 

bekezdése, mely szerint: 

„ A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti 

külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.” 

Fenti rendelkezés azt jelenti, hogy csak az előző években képződött működési maradvány -  mint 

belső finanszírozás - kompenzálhatja a tárgyévben keletkezett működési hiányt, főszabályként az 

áthúzódó kötelezettségek teljesítésére. 

4) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat költségvetésében 

köteles bemutatni: 

„a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a 

felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban”. 

Alapvetően ez a kötelező elkülönítés biztosítja annak bemutatását, hogy az önkormányzat nem tervez 

működési hiányt, illetve az esetleges működési hiányt kizárólag működési maradvánnyal 

kompenzálja. 

5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének  a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint:: 

 

 „Egyéb üzleti vagyonnak minősül az a forgalomképes vagyon, amelynek célja, hogy a 

működtetéséből, hasznosításból, elidegenítésből származó bevétel elsősorban a törzsvagyon és a 

stratégiai vagyon fejlesztését, újabb befektetések finanszírozási lehetőségét, várospolitikai 

célkitűzések megvalósítását szolgálja.” 
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Fentiek alapján a felhalmozási források működési célra történő felhasználása  az Nvtv., az Mötv., 

valamint az Áht.  előírásaiba ütközik, továbbá sérti  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos Vagyonrendeletét.  

 

 

Budapest, 2022. október 6.  

 Baloghné Dr. Nagy Edit s.k. 

 címzetes főjegyző  

 


