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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 Az önkormányzati vagyonra vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) tartalmazza. 

 

Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon 

a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost 

megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes 

jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének 

feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. 

 

A törvény jelentős mértékben szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét a korábbi 

szabályozáshoz képest, így ez elsősorban az állam és a helyi önkormányzat szervei, 

intézményei, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

jogosultak a nemzeti vagyon kezelésére. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga 

térítésmentesen átruházható a közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat 

között, ezen kívül rögzíti, hogy az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak 

elővásárlási joga van. 

 

Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy 

vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-ben meghatározott 

rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 

kötelesek készíteni: 

A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás 

formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás folytatásával 

történő vagyonhasznosítást. 

 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti 

vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás 

feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 

teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 

társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 

hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 

értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi 
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önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

 

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 11/2006.(XI.30.) számú 

önkormányzati rendelete meghatározza az Önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak 

tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a 

vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira. 

Fenti rendelet 2/A. §-ának (2) bekezdése szerint az Önkormányzat nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona körébe tartozik a Söjtör 268 helyrajzi szám 

alatti (Söjtör, Deák Ferenc utca 154.) múzeum megnevezésű ingatlan, a rajta lévő Deák 

Ferenc Szülőháza épülettel. Az ingatlan jogi jellege: műemlék. 

A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a 

magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak.  

 

A közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmi követelményeire, formájára 

semmilyen követelmény nincs előírva, jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem 

szabályozza. 

 

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

 

Határozati javaslat 
 

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Söjtör Község Önkormányzata 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:  

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv 5 évre (2014-2019): 

 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 

hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes 

ellátása. 

 

A hasznosítás formái: 

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

2. használatba adása, bérbeadása 

3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 
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1. Vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 

elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgálhat. 

 

2. Bérlet útján történı hasznosítás 

A nem lakás célú helyiségek, valamint a külterületi mezőgazdasági ingatlanok 

hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg.   

 

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási 

tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 

veszélyeztetheti. 

Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

e)   Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.  

f) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint kell 

folytatni. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 10 évre (2014-2023): 

 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszútávú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 

c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 

d) A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy a meglévő vagyon 

 fenntartását eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni. 

e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyon körébe tartozó Söjtör, Deák Ferenc utca 154. szám alatti múzeum 

megnevezésű ingatlan - a rajta lévő Deák Ferenc Szülőháza épülettel – állagának 

megóvására, folyamatos karbantartására. 

f)  Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv 

szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Könyves Gábor polgármester 

 

Söjtör, 2015. április 15. 

 

 Könyves Gábor 

 polgármester 


