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Vagyongazdálkodás 
 
A közszolgáltatások biztosításához, az alapfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati 
vagyon fokozott védelme, hasznosítása érdekében Csanytelek Községi Önkormányzat 
Képviselő Testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól megalkotta a 2/2012.(II.10.) rendeletét. Az önkormányzati rendelet hatálya 
kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra, közművekre, ingó vagyontárgyakra, 
valamint a vagyoni értékű jogokra. 
A rendelet részletesen tartalmazza: 

- az önkormányzati törzsvagyon meghatározása, 
- az önkormányzati törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása, 
- ingatlan vásárlási és elővásárlási jog gyakorlása, 
- az önkormányzati törzsvagyon hasznosításának eljárási rendje. 

Mellékletek:  
1. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon, forgalomképtelen 

vagyona, 
2. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon, korlátozottan 

forgalomképes vagyona. 
 

A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Csanytelek Község Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának közép- hosszú távú tervét, melyben kijelölték a vagyongazdálkodás 
különböző területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre megfogalmazott 
hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó 
vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást vezetnek. Az 
önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve tartják nyilván.  

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási 
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az 
önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az ingatlanvagyon-katasztert 
elkészítette, azt folyamatosan vezette. A kataszter ellenőrizhetőségét biztosítja az 
ingatlanokról vezetett kataszteri napló, mely egyes sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb 
adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza. 

Önálló ingatlanként szerepeltették : 
– a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában, minden egyes helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
föld a rajta lévő épületekkel, egyéb építménnyel, illetve azok együttese, 
– a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában helyrajzi számmal rendelkező földrészleten kívüli 
önálló ingatlanok (egyéb önálló ingatlanok), függetlenül attól, hogy az önkormányzat 
számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban vagy az üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök között szerepel, valamint 
– a számviteli nyilvántartásban – helyrajzi szám nélkül – a 12. számlacsoportban 
nyilvántartott felszín alatti és feletti építmények. 
Az önkormányzatnál nem fordultak elő a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem 
önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák 
aktivált értékei. 
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Az “I” Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, 
gyűjtő adatot a földhivatal és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap az ingatlanhoz 
tartozó föld, épület, építmény jellemzőit tartalmazza. Az “I” Ingatlan adatlaphoz minden 
esetben kapcsolódik a földre, területre jellemző földhivatali és építésügyi, településrendezési 
információ betétlapja. Ez alól kivétel, ha a föld idegen tulajdonú, csak a rajta lévő építmény 
önkormányzati tulajdonú. 
 
A kataszteri program által nyilvántartott ingatlanok ellenőrzése során megállapítottam, hogy  
a nyilvántartó lapok a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és betétlapokon 
tartalmazzák az ingatlanok adatait. Az adatok nyilvántartása kódokkal történik: 

- településazonosítók, 
- építményjegyzék, 
- ügyintézők, aláírók, 
- utcák, 
- kezelők, üzemeltetők, tulajdonosok, 
- egyéb segédadatok. 

 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 16. §- ában foglaltaknak megfelelően befektetett 
eszközként csak olyan eszközt mutattak ki, mely az államháztartás szervezetének 
tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A befektetett eszközök közé az 
immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és az 
üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 
vagyonkezelésbe vett eszközöket sorolták be. A 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési 
és előállítási) érték alatti kisértékű vagyoni értékű jogok, szellemi termék bekerülési értékét 
beszerzéskor – az államháztartás szervezete döntésétől függően – dologi kiadásként egy 
összegben elszámolták.  
 
Vagyonnyilvántartás 
Az önkormányzat vagyonának nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi. A kataszteri 
nyilvántartásba felvezetett ingatlanok és befektetett eszközök bruttó értékei megegyeznek (az 
alábbi táblázatban részletezett) a főkönyvi könyvelés értékeivel.  
 

Ingatlan és eszközvagyon bruttó értéke 2013.12.31. 
  Kataszter bruttó Főkönyv bruttó Különbözet bruttó 
Forgalom képtelen földterület KNVT 16 189 144 16 189 144 0 
Korlátozottan forg.képes földter. 13 157 263 13 157 263 0 
Egyéb korl.forg.képes telkek 1 000 000 1 000 000 0 
Korlátozottan forg.képes épületek 75 273 627 75 273 627 0 
Korlátozottan forg.képes lakóépületek  455 000  455 000 0 
Forg.képtelen építmény, KNVT 296 544 785 296 544 785 0 
Korlátozottan forg.képes egyéb 
építmény 2 639 144 2 639 144 0 
Korlátozottan forg.képes egyéb 
építmény - ültetvény  934 989  934 989 0 
Forg.képes építmény 10 808 150 10 808 150 0 
Korlátozottan forg.képes egyéb  41 000  41 000 0 
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építmény nullára leírt 
Üzem.átadott korl.forg. képes 
földterület 2 388 717 2 388 717 0 
Üzem.átadott korl.forg.képes épület 251 105 043 251 105 043 0 
Üzem.átadott korl.forg.képes építmény 37 656 874 37 656 874 0 
Üzem.átadott korl.forg.képes építmény 
nullára leírt 1 402 600 1 402 600 0 
Vagyonkezelésbe vett forg.képtelen 
földterület  701 000  701 000 0 
Vagyonkezelésbe vett korl.forg. képes 
földterület  856800  856800 0 
Vagyonkezelésbe vett korl.forg. képes 
épület 110 189606 110 189606 0 
Ingatlanok összesen 821 343 742 821 343 742 0 
Forg.képes szellemi termékek nullára 
leírt 11 233 789 11 233 789 0 
Forg.képes vagyoni értékű jogok 1 232 824 1 232 824 0 
Forg.képes vagyoni értékű jogok 
nullára leírt  940 810  940 810 0 
Korl.forg.képes szellemi termékek   650 000  650 000 0 
Korl.forg.képes szellemi termékek 
beruházása 1 651 000 1 651 000 0 
Korl.forg.képes épületek beruházása 4 035 000 4 035 000 0 
Forg.képtelen építmény beruházása  360 200  360 200 0 
Korl.forg.képes építmények beruházása 38 644 000 38 644 000 0 
Forg.képes ügyviteli, szám.techn.eszk.  915 480  915 480 0 
Forg.képes egyéb gépek, ber. felsz. 25 024 302 25 024 302 0 
Forg.képes ügyviteli, szám.techn.eszk. 
nullára leírt 3 844 355 3 844 355 0 
Forg.képes egyéb gépek, ber. felsz. 
nullára leírt 6 540 310 6 540 310 0 
Forg.képes járművek 5 976 700 5 976 700 0 
Forg.képes járművek nullára leírt 9 236 900 9 236 900 0 
Vagyonkezelésbe adott forg.képes gép, 
közp.ktg.vetés 8 055 000 8 055 000 0 
Vagyonkezelésbe adott immat.javak, 
nullára leírt közp.ktg.vetés  318 045  318 045 0 
Vagyonkezelésbe adott forg.képes gép, 
közp.ktg.vetés nullára leírt 2 307 515 2 307 515 0 
Üzem.átadott forg.képes immateriális 
javak  41 950  41 950 0 
Üzem.átadott forg.képes egyéb gép ber. 1 680 876 1 680 876 0 
Üzem.átadott forg.képes  egyéb gép 
ber.nullára leírt  433 426 433 426 0 
Egyéb eszközök összesen 948 466 224 948 466 224 0 
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Összegezve: a közszolgáltatások biztosításához, az alapfeladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati vagyon fokozott védelme, hasznosítása érdekében Csanytelek Község 
Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól rendeletet alkotott, melynek hatálya kiterjed az önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanokra, közművekre, ingó vagyontárgyakra, valamint a vagyoni értékű 
jogokra. A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 9.§ (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Csanytelek Község 
Önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- hosszú távú tervét, melyben kijelölték a 
vagyongazdálkodás különböző területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a 
jövőre megfogalmazott hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó 
vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást vezetnek. Az 
önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve tartják nyilván. A 2012. évi 
zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást készítettek. Az önkormányzatok 
tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. 
(XI. 6.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a tulajdonában lévő 
ingatlanvagyonról az ingatlanvagyon-katasztert elkészítette, azt folyamatosan vezette. A 
kataszter ellenőrizhetőségét biztosítja az ingatlanokról vezetett kataszteri napló, mely egyes 
sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) 
tartalmazza. 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 16. §- ában foglaltaknak megfelelően befektetett 
eszközként csak olyan eszközt mutattak ki, mely az államháztartás szervezetének 
tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A 100 ezer forint egyedi bekerülési 
(beszerzési és előállítási) érték alatti kisértékű vagyoni értékű jogok, szellemi termék 
bekerülési értékét beszerzéskor – az államháztartás szervezete döntésétől függően – dologi 
kiadásként egy összegben elszámolták. A kataszteri nyilvántartásba felvezetett ingatlanok és 
befektetett eszközök bruttó értékei megegyeztek a főkönyvi könyvelés értékeivel.  
 
 
Szatymaz,  2014. április 01. 
 
 
      
 

Juhász Lejla 
         Belső ellenőr 
 
 
 
 
Záradék 
 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -   a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről- 
42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát 
megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat: 
(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni 
a belső ellenőrzési vezető részére. 
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(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 
napos határidőt is megállapíthat. 
(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb 
határidőt is megállapíthat. 
(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a 
határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, 
valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető 
megbeszélés kezdeményezésére. 
(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal 
együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység 
vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy 
szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül. 
(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő 
lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott 
észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását. 
(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek 
észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához. 
43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell 
tartani, bármelyik fél kezdeményezésére. 
(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést 
végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél 
végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és 
szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az 
egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A 
jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez. 
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az 
érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel. 
(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr 
aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. 
44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi: 
a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve 
b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá 
c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, 
és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 
(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását. 
(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a 
lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 
 
 
Csanytelek, 2014. ………… 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 

Polgármester      Jegyző  
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Intézkedési Terv 
 
A feltárt hiányosságokra az alábbi észrevételt teszem: 
 
 
 
 
Dátum:……………………………        
            
         ……………………..                 
          jegyző 
 
 
 
 
Felelős(ök) megnevezése, határidő, és a felelősség tudomásul vétel igazolása aláírással: 
 
Feladat megnevezése: 
Feladat elvégzésének határideje: 
 
Felelős Neve    Aláírás a   
…………………….  …………………………..      
 
 
 
Dátum:…………………………………….. 
 
 
 
         …………………………. 
          jegyző 
 

 


