
Végegyháza Község Képviselő-testületének 8/2002 (VIII.12.) önkormányzati rendelete 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. 
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Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

I. fejezet 

 

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA 

 

A rendelet célja 

 

1.§/1/ A rendelet célja az önkormányzati tulajdon: 

a./ folyamatos védelme 

b/ a vagyonelemek használata és működtetése során értékük megőrzése 

c/növelésének előmozdítása. 

/2/ Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges 

gazdasági alapok megteremtése  a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és hatékony 

működtetésével. 

 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§./1/ E rendelet hatálya kiterjed Végegyháza községi Önkormányzat tulajdonában lévő: 

a/ingatlanokra 

b/ingó vagyontárgyakra 

c/vagyoni értékű jogokra. 

/2/ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségekre e rendelet szabályait a tárgykörében hatályban lévő önkormányzati rendeletekkel 

együtt alkalmazni. 

/3/ A rendelet hatálya kiterjed az /1/bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon 

elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő 

hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását és a 

vagyontárgyak megszerzését is. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 
2
3. §  

                                                                      II. Fejezet 
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2
 hatályon kívül helyzete a 11/2018. (X.04.) számú rendelet  



 

                              AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

 

                                                        Az önkormányzati vagyon 

 
3
4. § (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonra és üzleti vagyonra különül el. 

 

(2) A törzsvagyon az önkormányzati vagyon - többi vagyontárgytól elkülönítetten 

nyilvántartott - külön része. A törzsvagyon 

a) forgalomképtelen és 

b) korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyakból áll. 

(3) A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyontárgyak üzleti vagyonnak minősülnek 

 

 

 

                                                   Az önkormányzati vagyonnyilvántartás 

 

5.§./1/ Az önkormányzat vagyonát a polgármesteri hivatal tartja nyilván a számviteli 

törvény előírásainak megfelelően. 

/2/ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon és annak változásai a 

vagyonkataszterre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül nyilvántartásba 

/módosított 147/1992/XI.6./Korm. rendelet/. 

/3/ A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába 

kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a 

kataszterben történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik. 

/4/ Amennyiben az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel 

egyidejűleg vagy a szerzést követő képviselő testületi ülésen dönteni kell a  vagyontárgy 

minősítésére vonatkozóan. 

 

 

 

Az önkormányzati vagyon számbavétele, a vagyonleltár 

 

6.§./1/ a vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő 

kötelezettségeket is. 

/2/ A vagyonleltár az önkormányzati vagyont: 

a./törzsvagyon, ezen belül korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen és 
4
b./ üzleti vagyon bontásban tartalmazza. 

/3./ A forgalomképes vagyon azon része, amelynek hasznosításához különösen fontos 

önkormányzati érdek fűződik a forgalomképes vagyon körén belül, de attól elkülönülten, 

stratégiai vagyonként kell nyilvántartani. A forgalomképes vagyontárgyak minősítését a 

vagyongazdálkodási irányelvek keretében kell elvégezni, illetve évenként felülvizsgálni. 

/4/ A vagyonleltár az egyes vagyoncsoportokon belül: 

a./ az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen 
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b./ az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőként összesített mérleg szerinti értéken 

c./ a portfólió  vagyont tételesen és  értékén veszi számba. 

/5/ A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz kell mellékelni. 

 

 

 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 

7.§./1/ Az önkormányzat a vagyon tárgyainak értékesítése, megterhelése esetén a 

vagyontárgy értékét: 

a./ az  ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi  forgalmi  

értékbecslés, illetve ha  rendelkezésre áll, egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti 

értékelés, ennek felülvizsgált  változata, vagy a  szerződő felek közös megállapítása alapján, 

b./ ingóvagyon esetében legalább a könyv szerinti nyilvántartás, vagy a 

szakember/építéshatósági, műszaki szakember szakvéleménye alapján 

c./ tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: 

- a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon 

- másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a 

sajtóban közzétett vételi középárfolyamon 

- a társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján 

- egyéb esetben névértéken határozza meg. 

/2/ Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, 

egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatáskor csak a könyvvizsgáló, 

vagy pénzügyi szakértő által megállapított értéken vehető figyelembe. 

/3/ Vagyontárgynak az /1/ bekezdésben meghatározottakon túli egyéb hasznosítása esetén, a 

vagyontárgy értékén a tizenkét havi, ennél rövidebb idejű hasznosítás esetén a tizenkét 

hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni. 

/4/ Amennyiben a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 

 

 

A vagyongazdálkodás irányelvei 

 

8.§./1/ A képviselő testület a 4 éves koncepció részeként állást foglal a vagyongazdálkodási 

irányelvekről és amennyiben ez szükséges, az éves költségvetési koncepcióban is kitér erre az 

aktuális évre/évekre/ vonatkozóan. 

/2/ A vagyongazdálkodási irányelveknek tartalmazniuk kell az önkormányzat teljes 

vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és tételesen az 

értékesítésre, hasznosításra szánt vagyontárgyakat. 

                                                                    

 

 

III. fejezet 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK 

GYAKORLÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

 



9.§./1/ Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon 

kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

/2/ A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő testülete illetve átruházott hatáskörben 

a polgármester gyakorolja Végegyháza község Önkormányzata Képviselő testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 8!2014. (XI.20.) 

rendeletében /továbbiakban SZMSZ/ meghatározottak alapján. 
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/3/  

 

l0.§./1/ Az önkormányzat vagyonkezelő szerve: 

a./polgármesteri hivatal 

/2/ Az önkormányzat képviselő testülete az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési 

szerződéssel e rendelet keretei között bízhatja másra. A vagyonkezelő szervezet, a vele kötött 

vagyonkezelési szerződéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a 

polgári jogi kapcsolatokban meg illető jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelő 

kötelezettségeket. 

/3/ Az önkormányzat vagyonkezelő szervét megilleti a működés feltételeként rájuk bízott 

vagyonra vonatkozóan az ingyenes használati joga. 

/4/ Az önkormányzat vagyonkezelő szerve köteles a rá bízott vagyont megőrizni, a rendes 

gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. 

/5/ Az önkormányzat vagyonkezelő szerve jogosult, illetve köteles a működés feltételeként 

rájuk bízott vagyontárgyak: 

a./birtoklására, használatára, hasznainak a  szedésére, a birtokvédelemre 

b./bérbeadásra, egyéb hasznosításra 

c./az ingó vagyontárgyak elidegenítésére 

d./ a közterhek viselésére. 

/6/ Az /5/ bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet szabályai szerint kell alkalmazni. 

/7/ A vagyonkezelő szerv köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, 

üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. 

/8/ A vagyonkezelő beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott 

módon és keretek között végezhet.  

 

 

Eljárás a tulajdonos képviseletében 

 

11.§./1/ A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy, vagy annak megbízottja, illetve a 

képviseleti jogát szerződés, meghatalmazás alapján ellátó személy, a vonatkozó törvényi 

rendelkezésekkel összhangban tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a 

vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, továbbá a 

közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél vagy a peres fél jogát. 

/2/ A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak megbízottja gyakorolja 

az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megillető jogokat és teljesíti 

kötelezettségeit. 

 

 

Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése és megszerzése 
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12.§/1/ Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenes vagy 

kedvezményesen átruházni csak: 

a./  meghatározott céllal más önkormányzatnak 

b./közérdekű kötelezettségvállalással 

c./közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet 

/2/ Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenes átengedni más 

önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy 

ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet. 

/3/ Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról vagy átadásáról a 

képviselő testület dönt. 

 

 

Felajánlott vagyon elfogadása 

 

13.§./1/ Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás 

elfogadásáról a képviselő testület határoz. 

/2/ Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhei 

elérik vagy meghaladják értékét. 

 

 

 

Önkormányzati követelés elengedése 

 

14.§. Az önkormányzat a következő esetekben mondhat le részben vagy egészben 

követeléséről: 

a./csődegyezségi megállapodásban 

b./bírói egyezség keretében 

c./ felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az 

várhatóan nem térül meg 

d./amennyiben a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költség 

ráfordítással érvényesíthető 

e./kötelezett bizonyítottan nem található. 

 

 

IV. fejezet 

 

RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 

VAGYONTÁRGYAKKAL 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 

 

15.§./1/ A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, 

vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. 

/2/A forgalomképtelen vagyon egyszeri alkalommal történő hasznosítása, továbbá ha a 

vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződések időtartama az egy évet nem haladja meg, a 

polgármester hatáskörébe tartozik. 

/3/ A polgármester a forgalomképtelen vagyon hasznosítása során gondoskodik a 

vagyontárgyak hasznosítására irányuló szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi 



jognyilatkozatok megtételéről. A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerződések, 

használatra, illetve használati és reklámjogra, valamint telekrendezési eljárás végrehajtására 

vonatkozó megállapodások megkötését foglalja magába. 

/4/A forgalomképtelen törzsvagyont érintő esetleges koncessziós pályázat kiírásáról és 

elbírálásáról a képviselő testület dönt. 

 

 

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 

 

16.§./1/A rendelet 4.§./6/ bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának 

átengedéséről, bármilyen megterhelésről vagy gazdaságba való beviteléről az SZMSZ-ben 

meghatározottak alapján a képviselő testület határoz. 

/2/Mindazon esetekben, amikor más jogszabályok értelmében az illetékes miniszter 

hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles beszerezni. 

/3/A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti 

vagy használati jogának átengedéséről, bármilyen megterheléséről vagy gazdasági társaságba 

való beviteléről a rendelet 10 §./2/ bekezdése esetén a vagyonkezelő szerv a vagyonkezelési 

szerződés rendelkezései szerint járhat el. 

/4/Az önkormányzat többszemélyes gazdasági társaságban és közhasznú társaságban 

meglévő tagsági jogai és részesedései vonatkozásában a társaság tagját megillető jogokat a 

képviselő testület gyakorolja. 

/5/ Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, vagy a képviselő testület által 

erre feljogosított testületi tag képviseli. A képviselő testület meghatározhatja a képviselet 

időtartamát, a képviselet tartamát, a kötelezettségvállalás terjedelmét. 

 

 

 

A forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 

 

17.§./1/Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető forgalomképes vagyonnal 

vállalkozás végezhető. 

/2/Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 

haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 

/3/A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot az 

SZMSZ-ben meghatározottak szerint gyakorolja a képviselő testület, illetve a polgármester. 

 

 

Vagyonkezelő szervek tulajdonnal kapcsolatos jogai 

 

18.§./1/ A 10.§/1/ bekezdésében megjelölt vagyonkezelő szerv vezetője az alapító okiratban, 

az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult: 

a./6.a rábízott vagyont, két évet meg nem  haladó bérbeadás útján hasznosítani 

b./200.000 forint értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogot 

értékesíteni 

/2/A vagyon hasznosításából származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. Vagyonkezelő a 

bevételt elsősorban a rendelkezésére bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására, illetve 

egyéb tárgyi eszköz vásárlására köteles fordítani. 



 

 

Az önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések 

 

19.§.Az önkormányzati képviselő testület dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban: 

a./gazdasági, közhasznú társaság  alapításáról 

b./közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról 

c./gazdasági és közhasznú társaságban fennálló részesedésének, üzletrészének értékesítésre 

kijelöléséről, pénzbeli és apport befektetésről 

d./kötvénykibocsátásról 

e./kezességvállalásról 

f./behajthatatlan követelések törléséről 

 

 

 

V. fejezet 

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

20 §/1/A vagyon elidegenítését, hasznosítását: 

a./a képviselő testület és bizottsága 

b./a polgármester, 

c./a jegyző 

d./az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti 

/2/Nem kell versenyeztetési eljárást tartani: 

a./amennyiben az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el 

- ingóvagyon esetén a 200.000 forintot 

- ingatlanvagyon esetén a 3.000.000 forintot 

- portfólió és vagyonkezelésbe adandó készpénz esetén az 1.000.000 forintot 

b./vagyontárgyak önkormányzati alapítású vállalkozásba vitele 

c./mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adása 

d./ bérleti idő meghosszabbítása 

e/ állami feladatot ellátó szerv elhelyezése 

f./határozatlan idejű bérleti szerződés esetén - 3 évet meghaladó bérleti jogviszony után - a 

bérleménybérlő számára történő értékesítése 

g./kisajátításnál csereingatlan biztosítása 

h./telekhatár rendezése esetén 

/3/A versenyeztetési eljárás szabályait a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint 

kell lebonyolítani. 

 

 

VI. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

21.§./1/E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

Végegyháza község Önkormányzatának tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 7/1992/VIII.15/rendelet. 



 

/2/E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekre nem vonatkoznak. 

 


