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Középtávú vagyongazdálkodási terv 
 (2013. – 2019.) 

 
Ingatlanvagyon hasznosítása 

 
körébe tartozó tételek (helyrajzi-számát, területét m2-ben, a művelési ágát -kivett, épület, vagy szántó-, értékét 
-forintban-) felsorolását az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendelet 1. és 
2. melléklete (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) tartalmazza, a KATA 
(vagyonkataszteri program) rögzítetten, az alábbiak szerint: 
    
a) lakás célját szolgáló  helyiség  (bérlakások  szerződés szerinti bérlete), 
a) nem lakás célját szolgáló helyiség  (garázs, műhely, üzlet, hűtőház bérleti szerződés szerint), 
b) termőföld  (szántó)  

ca) haszonbérbe-adás, (bérleti szerződés szerint), 
cb) mezőgazdasági művelés alá vonás és tartás (saját célú), 
cc) Start mintaprogram szerinti gazdálkodás  (II. telepen, Pókföldön, Nefelejcs és Béla utcán), 
cd)  földbérlet  (állami fold használata Béla utcában pályázat és szerződés szerint), 

c) gyep, legelő (haszonbérbe adás bérleti szerződés szerint), 
d) kivett  (Mötv.-ben meghatározott közfeladatokhoz rendelve, pl. szennyvíztisztító mű helye), 
e) védett területek (NATURA 2000 területek, pl. Tilalmas, Tájvédelmi körzetbe sorolt területek), 
f) szilárd burkolatú utak, útpadka  (közlekedési célú forgalomképtelen önkormányzati tulajdon), 
g) földutak  (közlekedési célú lakott területen belül és kívül, bel- és külterületi utak), 
h) járda (gyalogosközlekedés), 
i) árok (nyílt és zártrendszerű, amely a csapadékvíz elvezetésére szolgál), 
j) közfeladat ellátását szolgáló épületek: 

ka) az önkormányzat tulajdonában lévő tehermentes ingatlanok (polgármesteri hivatal, faluház, 
szociális intézmény, óvoda, általános iskola, könyvtár, egészségügyi rendelő, védőnői 
szolgálat, családsegítő szolgálat),   

kb) az önkormányzat tulajdonában lévő, vagyonkezelői joggal terhelt épület  (általános iskola  és a 
hivatal), 

kc) az önkormányzat tulajdonában lévő hasznosításra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának  
átadott épületek  (napközi otthonos óvoda, a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
és annak Baross Gábor utcai leendő telephelye és a beintegrált alapszolgáltatásoknak 
helyet adó épületek), 

kd) kötelezettség-vállalással átvett ingatlanok  (épület bontási kötelezettsége átvállalásával, 
művelési ág átminősítésével, ingatlan cseréjével járó: községi játszótér kialakítására, 
parkolásra alkalmas terület, szennyvíztisztító mű helye).  

   
Járművek 

 
a) személyszállításra alkalmazott (helyszíni szemle – Suzuki-), 
b) áruszállítására (anyagbeszerzés -  Mercedes -), 
c) termények agráripari parkba elhelyezett konténerbe szállítása (Start mintaprogramba megtermelt –

Platós-), 
d) pótkocsi. 
 

Munka- és erőgépek 
 

a) önkormányzati saját tulajdonú (kis traktor, nagy traktor), 
b) az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gép (bérlet, Start mintaprogramnál járdalap szállítás). 
 



Gépek, berendezések 
 

informatikai eszközök (számítógépek – hordozható, asztali, programok, nyomtatók, monitorok, 
billentyűzet). 

 
Készletek, kis értékű tárgyi eszközök 

 
a) anyagok  (építőanyag, új és bontott), 
b) eszközök  (munka- és védőeszközök) 

ba) 100.000.- forint feletti és 
bb) 100.000.- forint alatti 
(analitikus nyilvántartás szerint, leltározáson alapulva).  

 
 

Vagyoni értékű jogok (és kötelezettségek) 
 
a) jogok: 

aa) haszonélvezet (termőföldön, lakáson), 
ab) szolgálom (úton), 
ac) Társulási tagsági viszonyból eredő jogok  (DAREH, Csongrádi Kistérségi Társulás, Csongrád 

Város Önkormányzata és Csanytelek Község Önkormányzata Ivóvízminőség-javító 
Társulása, stb.), 

ad) immateriális javak: (tervek:  HÉSZ, Településrendezési, fejlesztési terv, esélyegyenlőségi 
terv, gazdasági program, vagyongazdálkodási terv, környezetvédelmi program, szellemi 
termékek és tárgyi eszközök), 

b) kötelezettség: (gazdasági társaságban lévő törzstőke –KÉBSZ Kft-, Közalapítvány létrehozásába 
betett alapítói vagyon), 

c) kezességvállalás: (KÉBSZ Kft működőképességének fenntartásához), 
d) hitel, kamat: (működési-likvidhitel, fejlesztési, beruházási hitel: a közfeladatok ellátásához). 
 
 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 
 
az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete szerinti 
a) épületek (az önkormányzat közfeladatait kiszolgáló)  és 
b) községi könyvtár könyvállománya (hasznosítása mind az iskolai mind a lakosság körében). 
 
 

Kiselejtezett vagyon 
 

A Pénzügyi Ügyrend Selejtezési Szabályzatában foglaltak szerint történik az önkormányzati 
vagyon selejtezése, kezelése, nyilvántartása. 
 

 
Értékesítésre kijelölt vagyon 

 
A képviselő-testület határozatba foglalt döntése alapján adás-vételi szerződésbe foglaltan 
valósulhat meg az önkormányzat hatályos vonatkozó önkormányzati rendeletében és  
Szabályzataiban foglaltak szerint. 
 
 



 
Hosszú-távú vagyongazdálkodási terv 

(2020. – 2030.) 
 
Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó módozatok megegyeznek az önkormányzat 
középtávú vagyongazdálkodási tervében foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy számításba kell 
venni: 
a) az időközben megjelenő vonatkozó hatályos központi és helyi jogszabályokban bekövetkező 

változásokat,  
b) a képviselő-testület  vagyongazdálkodást érintő döntéseit, 
c) az önkormányzat rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési terve, gazdasági programja 

módosulásait,  
d) az önkormányzat rendeltetésszerű költségvetési gazdálkodása szükségszerűségeit,  
e) a központi,  a regionális, a megyei, a kistérségi, a járási  és helyi tervek, programok (HÉSZ, 

Területfejlesztési, Területrendezési és egyéb tervek) változását,  
f) a lakossági igények, szükségletek kielégítésére irányuló közfeladat ellátás átalakulását, 
g) a vagyonnal költségtakarékos, hatékony, racionális fejlesztéseken alapuló módon való 

gazdálkodás eredményeit (geotermikus energia hasznosítása, épületek hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje, energia racionalizálás  - általános iskola, a hivatal, a szociális intézmény, 
óvoda, faluház épületei - ),  

h) a meglévő vagyont nem terhelő, nem veszélyeztető, önrészt nem igénylő, vagy minimális 
anyagi hozzájárulással járó beruházások kihatását (vagyongyarapodás), 

i) jelentős költségvonzattal (fejlesztési hitel felvételével járó)  pályázatokon való részvétel (pl. 
szennyvíztisztítás beruházás megvalósulását követő anyagi kihatások, a naperőmű kiépítése, 
turisztikai attrakció –Tilalmas területén-) költség- haszon elemzését, 

j) vállalkozói vagyonnal való célszerű gazdálkodás (gazdasági társaságba bevitt önkormányzati 
vagyon)  haszonelvűsége érvényesítését, 

k) munkahely teremtése érdekébe (Agráripari Parkba vállalkozások telepítése, önkormányzati 
tulajdonú, vállalkozások számára alkalmas épületek apportálásával) a vagyon hasznosítását, 

l) két volt varróműhely épületének hasznosítása lehetőségét. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. január 17. 
 


