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87/2013. 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére 
 

Tárgy:  az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve jóváhagyásának kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2012. (II. 10.) 
önkormányzati rendeletét  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvtv.) előírt 
határidőn belül megalkotta, melynek helyébe lépett az Nvtv.-ben meghatározott határidőre az önkormányzat 
vagyonáról szóló 30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete, melyben több önkormányzati feladat- és hatáskört is 
átruházott a település polgármesterére. Ezen átruházott feladatok között szerepel az önkormányzat vagyonának hasznosítása, a 
vagyonnal való gazdálkodás is, adott pénzügyi keretek között. 
Az Nvtv. 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a helyi önkormányzat képviselő-testülete (2012. február 15. 
napján megalkotott és 2012. március 1. napján  hatályba léptetett)  fent írt rendeletében határozta meg a forgalomképtelen 
vagyonát – a törvény hatálybalépését  követő 60 napon belül  azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket,  amelyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 
Továbbra sincs az önkormányzat tulajdonában olyan forgalomképtelen törzsvagyon, amely nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülne. ezért ezt mint tényt  határozatába foglalta a Képviselő-
testület. 
Az Mötv. 109. § (4) bekezdése önkormányzati rendeleti szabályozást ír elő az ingyenes vagyonkezelési jog átadása 
szabályozására (melyre a köznevelés intézmény fenntartásának állami feladattá válása miatti átadása okán volt 
szükség), melynek eleget tett a képviselő-testület és kijelölte az önkormányzat tulajdonában lévő, azon kötelező 
önkormányzati közfeladatok ellátásának helyet adó épületeit, amelyek  biztosítják a  feladat-ellátó, vagy az 
intézményfenntartó szervezeti  változásából eredő zavartalan működtetést.     
Az Nvtv. részletesen szabályozza az állami és az önkormányzati vagyon elemeit, az e törvény által  kizárólagos önkormányzati 
vagyonnak minősített törzsvagyonba tartozó, az önkormányzat kötelező feladatai ellátást szolgáló, vagy hatáskör gyakorlását lehetővé 
tevő forgalomképtelen nemzeti vagyonkörbe tartozó elemeket, így pl.: 

- a helyi közutak, műtárgyaik, 
- terek, parkok, (amelyek a helyi önkormányzat tulajdonában vannak), 
- vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi-közművet!), 

nem idegeníthetőek el, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 
Azon vagyon, amely nem tartozik a kiemelt nemzeti vagyon körébe, az önkormányzat rendelete szerinti besorolásban 
korlátozottan forgalomképes vagyon, amely felett a tulajdonos gyakorolja a dolog feletti rendelkezési jogát, tehát 
meghatározott keretek között a vagyon elidegeníthető, használatba adható.  
Az Nvtv. a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelői körbe sorolja a 
költségvetési szervet, (pl. az önkormányzat hivatalát), a 7. § (2) bekezdése pedig rögzíti, hogy a közfeladat ellátása 
biztosításán túl, a vagyongazdálkodás célja a rendeltetésszerű gazdálkodás is, amely:  

- az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó,  
- a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,  
- egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony, költségtakarékos működtetést,  
- a vagyon értékének megőrzését, állagának védelmét, értéknövelő használatát, hasznosítását, gyarapítását és   
-a feleslegesség vált vagyontárgyak elidegenítését  

öleli fel.  
Az önkormányzat  vagyongazdálkodása  jogszerű végrehajtása az Alaptörvény 38. cikk (1) és (5) bekezdésében 
foglalt nemzeti vagyon céljához: 

- a közérdek szolgálatához, 

  



- a közös szükségletek kielégítéséhez  és 
- a természeti erőforrások megóvásához, valamint a 
- a jövő nemzedék szükségleteinek figyelembevételéhez 

igazodik, melynek az Nvtv. 9. §-ban írt kötelezés okán  
közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terven 

kell alapulnia. 
A vagyont nyilván kell tartani, mely nyilvántartásnak az adott vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is 
tartalmaznia kell, mely adatok nyilvánosak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 110. §-a akként rendelkezik, hogy az önkormányzati vagyonkataszter folyamatos vezetéséért, az adatok 
hitelességéért a jegyző a felelős, aki köteles gondoskodni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyon (a többi vagyontól 
elkülönítve), az önkormányzat éves zárszámadásához vagyonkimutatás formájában csatolva jelenjen meg. 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást nagyban segíti, hogy  naprakész vagyonkataszter áll rendelkezésre (melyet 
a belső ellenőr által végzett ellenőrzés tanúsít) és a vagyonnal való gazdálkodást 

- a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Pénzügyi Ügyrendje és 
- annak 1/b) függelékeként csatolt „A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 
- a vagyon értékelési szabálytata, 
- a belső ellenőrzési szabályzat és annak függelékeként mellékelt (az Mötv. 119. § (3) bekezdéséhez igazodó) belső 

kontrollrendszer működtetésére irányuló szabályzata 
betartásával jár el az arra kötelezett jegyző és az átruházott hatáskörében eljáró  polgármester. 
Az Nvtv. 5. § (2) bekezdése az önkormányzat vagyonát  az alábbiak szerint határozza meg az  

-      amelyet e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 
   -   törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű   nemzeti 

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít,   
-      törvény, vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként  

 állapít meg. 
Az Mötv. 106. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati  feladatok és célok ellátását szolgálják.  
Az Mötv. 108. §- értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő nemzeti vagyon birtoklása, használata, 
hasznai szedése joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása az Nvtv.-ben szabályozott módon 
engedhető át másnak, írásba foglalt szerződés szerint, kizárólag természetes személynek, vagy átlátható szervezetnek. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzati vagyon közép- és hosszú-távú  hasznosítására  az alábbi javaslatot tesszük: 
 

A közfeladat ellátásához nem szükséges vagyon 
a)   feleslegessé vált vagyonként való értékesítése, 
b)  használatba-, bérbeadás, haszonbérlet kötése, 
c)  vagyonkezelésbe adása, 
d)  vállalkozói tevékenység folytatása. 

Az önkormányzat vagyonának hasznosítása az a) pont esetében  a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata Pénzügyi Ügyrendje, benne annak függelékeként csatolt „ a feleslegessé vált vagyon értékeléséről 
szóló szabályzatban” foglaltak szerint történhet, az  a b)-d) pontokban rögzített hasznosítás pedig az önkormányzat 
vagyonáról szóló önkormányzat hatályos rendelete alapján – a polgármester által,  átruházott hatáskörében eljárva – 
valósulhat meg. Az önkormányzati vagyon értékesítéséből és használatba adásából befolyt bevételeket az önkormányzat adott évi  
költségvetése fejlesztési kiadásaira, vagy fejlesztési hitel törlesztésének fedezetéül szolgálhat.  
A bérlet útján történő hasznosítás esetén legyen az 
 a)  lakás célját szolgáló ingatlan, (bérlakás) 
       b)  nem lakás célját szolgáló ingatlan, (garázs, üzlet, hűtőház, termelő-üzem, stb.) 
 c)  termőföld (mezőgazdasági művelésre alkalmas) 
 d)  gyep, legelő  (takarmány, vagy állatok legeltetése) 
írásba foglalt bérleti szerződés keretében valósítható meg.  
Vállalkozói tevékenység folytatásához  önkormányzati vagyon annak hasznosítására csak akkor adható, ha ezzel az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátása nem veszélyeztetett.  
Az önkormányzati vagyon hasznosítása során törekedni kell arra, hogy minél kevesebb ideig álljon kihasználatlan 
állapotban, melynek megelőzése, ill. elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozzuk ezen előterjesztés és annak mellékleteként csatolt, az önkormányzat közép- és hosszú-távú 
vagyongazdálkodási tervében,  a határozati javaslatban  foglaltak megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. január 17. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

  Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
…./2013. (… .. …) Ökt határozat 
 
Tárgy:    az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t i    javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző közös írásban 
benyújtott tárgyi előterjesztésében foglaltakat és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú-távú 
vagyongazdálkodási tervét,   ezen határozathoz csatolt 1. mellékletbe rögzített tartalommal és formában  a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az alábbiakat 
rendeli el. 
1.) A Képviselő- testület rögzíti, hogy Csanytelek Község Önkormányzata vagyonával való gazdálkodás - az Alaptörvény 38. 

cikkében írt, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében foglalt alapelvek 
szerint, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § - 110. § 
alatt, az önkormányzat vagyonára vonatkozóan rögzített szabályok betartásával – az önkormányzat vagyonáról 
szóló hatályos önkormányzati rendeletben írt módon, a Képviselő-testület által határozatával elfogadott, a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Pénzügyi Ügyrendje és annak 
szabályzataiban meghatározott eljárásrendben, az átruházott hatáskörben eljáró polgármester és a vagyon 
nyilvántartására kötelezett jegyző felelősségi körében történhet, a tulajdonos folyamatos tájékoztatása mellett. 

2.) Az önkormányzat vagyona fejlesztésére, gyarapítására  (létrehozás, bővítés, felújítás) állagmegóvására  (karbantartás, 
helyreállítás) rendeltetésszerű használatának biztosítása  (bérlet) a feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítése  (adás-vétel, 
csere) célját és annak anyagi terhe fedezete biztosítását, ill. a befolyt összeg felhasználása megjelölését a 
Képviselő-testület által hozott döntések (tervek: Helyi Építési Szabályzat, Településrendezési terv, az 
önkormányzat fejlesztési koncepciója és stratégiai programja, a Környezetvédelmi program, az Esélyegyenlőségi 
terv, gazdasági program, egyéb tervek) és az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete határozza meg, melynek igazodnia kell az önkormányzat  

- teherbíró képességéhez, 
- a közfeladat ellátásához,  - a társadalmi (lakossági) szükségletek kielégítése szem előtt tartásával -, 
- átlátható, hatékony és költségtakarékos, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (Áht. Ávr.) megfelelő 

gazdálkodás elveihez, 
- vagyona értékének megőrzéséhez, állagának védelméhez, értéknövelő hasznosításához és 
- rendeltetésszerű működéséhez nem szükséges, feleslegessé vált vagyontárgyainak értékesítéséhez. 

3.) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás során a hasznosítás formáit  az alábbiak 
szerint határozza meg: 

a) a közfeladatok ellátásához szükséges vagyon használatba adása,  vagyonkezelésbe adása, 
b) a közfeladatok ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése, 
c) a közfeladatok ellátásához szükséges vagyonnal vállalkozói tevékenység folytatása, 



amely pályáztatási eljárás keretében, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában, és a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beruházások eljárási rendjét tartalmazó szabályzatban foglaltakat alkalmazva valósulhat 
meg.  

4.) A Képviselő-testület kinyilvánítja azon - az önkormányzat költségvetése anyagi fedezetéhez igazodó – 
szándékát, hogy élni kíván olyan kedvező pályázati lehetőséggel, amely az önkormányzat közfeladatai ellátását 
biztosító vagyon gyarapodását, költségtakarékos, hatékony gazdálkodást, működtetést eredményez. 

5.) A Képviselő-testület kötelezi a település jegyzőjét arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelve folyamatosan gondoskodjon az 
önkormányzati vagyonelemek vonatkozó Kormányrendeletben és helyi irányadó Szabályzatokban foglaltaknak 
megfelelő naprakész nyilvántartása (vagyonkatasztere) vezettetéséről és adatszolgáltatások teljesítéséről. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   szükség szerint, a kötelezést követő soros testületi ülés időpontja 

6.) A Képviselő-testület kötelezi a település polgármesterét arra, hogy  a tárgyi tervben foglaltak végrehajtása során 
– az időközben bármilyen okból (jogszabály-  hatáskör módosulás, a vagyon hasznosítására, az önkormányzati 
tervek, programokra vonatkozó eltérő képviselő-testületi döntés, stb.)  bekövetkezett változás miatt a hatályos 
vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata  érdekében terjesszen be  a Képviselő-testület elé új, felülvizsgált 
vagyongazdálkodási tervet. 
Végrehajtás határideje:  folyamatos  
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  változás bekövetkezését követő soros testületi ülés időpontja 
 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 


