
2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez 
 
 

I N D O K O L Á S  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzatának 
vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

önkormányzati rendeletét módosító 
 

RENDELETTERVEZET- hez 
 
 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) III. része tartalmazza Makó Város Önkormányzat követelési 
állományába tartozó hátralékok jogcímenként történő meghatározását, továbbá azok jogi 
érvényesítésének eljárási rendjét. 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október hó 28. napján tartott rendes 
testületi ülésen fogadta el az új vagyonrendeletet. 
 
Ezt követően annak módosítására is sor került, kiemelten a követeléskezelést szabályozó 
rendelkezések miatt. 
 
A jelenlegi rendeletmódosítás indoka egyrészről, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
végelszámolási eljárását befejezően Makó Város Önkormányzat vált a vagyonfelosztási 
javaslatban elfogadott ingatlanok, ingó tárgyi eszközök és pénzeszközök, továbbá a közüzemi 
díjhátralékok jogosultjává. 
A Vagyonrendelet nem tartalmaz azonban rendelkezéseket az ilyen jogcímen meghatározott 
követelések érvényesítési módjáról, ezért annak eljárási rendjét rögzíteni szükséges benne. 
 
Másrészről meg kell határozni a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által Makó Város 
Önkormányzatára, mint engedményesre engedményezett, távhőszolgáltatásból eredő 
követelések jogi behajtási szabályait is, miután ezen követelésekkel kapcsolatosan az 
engedményezést megelőzően a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. járt el kizárólagosan. 
 
A rendelet módosítása jogtechnikai szempontból is szükséges, mely adminisztratív jellegű 
módosulás csupán, jogtartalmi szempontú rendelkezéseket nem érint. 
 
Fentieknek megfelelően elkészült és a Képviselő-testület elé kerül elfogadásra Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezete. 
 
 
 

 



 
 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  
 

                             
az 1. §-hoz 

 
A vagyonrendelet vonatkozó rendelkezése adminisztratív szempontok miatt kerül módosításra, 
azért, hogy az egyes szakaszok számozása megfelelő legyen. 
 

a 2. §-hoz 
Meghatározza Makó Város Önkormányzat, mint jogosult a követelési állományába tartozó 
hátralékok pontos jogcímét. 

 
a 3. §-hoz 

 
 

Rögzíti, hogy a Makó-Térségi Víziközmű Kft. végelszámolását követően Makó Város 
Önkormányzatát megillető közüzemi hátralékok, továbbá a Makói Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. által Makó Város Önkormányzatára engedményezett távhőszolgáltatásból eredő 
követeléseknek eljárási rendjét külön rendelkezések tartalmazzák. 
 

a 4. §-hoz 
 

Részletesen tartalmazza Makó-Térségi Víziközmű Kft. végelszámolását követően Makó Város 
Önkormányzatát jogutódként megillető közüzemi díj tartozások érvényesítésének behajtási 
rendjét. 
 
Szabályozza annak jogi eljárásait, így a fizetési felszólítások megküldését, a fizetési 
meghagyások, végrehajtási eljárások továbbfolytatását, illetőleg megkezdését. 
A megbízott ügyvédi irodával történő kapcsolattartás folyamatosságát, a jogi képviselő 
kötelezettségét a szükséges hitelezői igénybejelentés határidőben történő intézkedésére. 
 
Rögzíti, hogy a behajtási eljárásokkal kapcsolatos költségek elengedésére nincsen mód, azokat 
adósoknak meg kell fizetniük Makó Város Önkormányzata részére. 
 
Részletfizetési kérelem engedélyezésének eljárási szabályait leírja, mely esetben 
engedélyezhető, milyen időtartamra, mely dokumentumok alapján. 
 

az 5. §-hoz 
 
Részletesen tartalmazza a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által Makó Város 
Önkormányzatára engedményezett távhőszolgáltatásból eredő követelések jogi érvényesítésének 
eljárási szabályait. 
 
Meghatározza a szükséges jogi intézkedéseket, így fizetési felszólítások megküldését, fizetési 
meghagyások, végrehajtási eljárások továbbfolytatását, megkezdését. 
 
A megbízott ügyvédi irodával történő kapcsolattartás folyamatosságát, a jogi képviselő 
kötelezettségét a szükséges hitelezői igénybejelentés határidőben történő intézkedésére. 



 
Rögzíti, hogy a behajtási eljárásokkal kapcsolatos költségek elengedésére nincsen mód, azokat 
adósoknak meg kell fizetniük Makó Város Önkormányzata részére. 
 
Részletfizetési kérelem engedélyezésének eljárási szabályait leírja, mely esetben 
engedélyezhető, milyen időtartamra, mely dokumentumok alapján. 
 
                                                             

a 6.§-hoz 
 
A követelések behajthatatlanná történő minősítésének egységes szabályait tartalmazza, 
kiegészítve a rendelet módosítás szerinti két új követelési jogcímmel is. 
 

a 7.§-hoz 
 
A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg. 
 

az 1. melléklethez 
 

Makó Város Önkormányzata követelési állományába tartozó hátralékok jogi behajtására 
vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. 
 
 
  


