
 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 

Bevezetés 

 

A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein 

szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan –más koncepciókkal, 

stratégiákkal összhangban – megfogalmazza a hatékony és felelős vagyongazdálkodás 

legfontosabb célkitűzéseit. 

 

 

A. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2018-2022 évekre 

 

I. Alapelvek 

 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  

2. 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.  

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait az Önkormányzat 

Gazdasági Programja, a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza 

meg.  

4. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló vagyon értéknövelése, a nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként 

vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.  

 

II. A vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzések 

 

1. a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése, 

2. kiszámítható és átlátható gazdálkodás, 

3. pénzügyi egyensúly biztosítása, 

4. a vagyon értékének megőrzése, növelése, 

5. a vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása, 

6. a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése, 

7. a gazdaságosan nem hasznosítható ingók és ingatlanok értékesítése 

 

III. A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető jogszabályok 

 

1.  Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi 

önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és 

védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti 

erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. 

Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, 

a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 

 



 

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-

(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 

biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. 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 

önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése.  Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a 

vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.  E tervek elkészítéséhez, az 

Önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell 

felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatóak legyenek.  

 

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) megfogalmazza az 

átláthatóság követelményét. 

 

4. Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályokat 

határoz meg az önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az 

önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, (ideértve a Polgármesteri 

Hivatalt is), valamint a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési bevételeit és 

kiadásait.  A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell végezni. A vagyont főszabályként az 

önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani.  

  

5. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás- és helyiséggazdálkodás 

szabályait tartalmazza azzal, hogy rendelkezik egyes részletszabályok önkormányzati 

rendeletben történő meghatározásáról is. 

 

6. Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 5/1999. (I.27.) 

számú önkormányzati rendelet meghatározza az önkormányzati tulajdonú lakások és 

helyiségek értékesítésének rendjét. 

 

7. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) számú 

önkormányzati rendelet meghatározza az önkormányzati vagyon csoportosítását, 

rendelkezik a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről. 

Tartalmazza a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályait.  

 

8. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 

meghatározza a lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait, a lakbérek mértékét. 

 

 



IV. Társadalmi-gazdasági környezet változása 

 

A közfeladat ellátási rendszer átalakulása  

 

A közfeladat ellátási rendszer átalakítása következtében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: 

 1. településfejlesztés, településrendezés; 

 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 

tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

 6. óvodai ellátás; 

 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 

állapítható meg; 

 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

 15. sport, ifjúsági ügyek; 

 16. nemzetiségi ügyek; 

 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

 19. hulladékgazdálkodás; 

 20. távhőszolgáltatás; 

 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

Az állami támogatások, feladat finanszírozás 

 

Az Önkormányzat rendelkezésére álló saját forrásokból csak részlegesen tudja a feladatok 

teljesítését megvalósítani. A vagyongazdálkodás egyik meghatározó feladata a kötelezően 

ellátandó feladatok teljesítéséhez egyéb forrásokból támogatások szerzése, további új források 

lehetőségeinek feltárása, pályázati lehetőségek felkutatása.  

 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél 

több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 



  

V. A vagyonhasznosítás formái: 

 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése  

2. Vagyon használatba adása, bérbeadása  

3. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása  

 

Vagyon értékesítése 

 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 

nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény és az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 

alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban az 

Önkormányzat gazdasági programjában rögzített fejlesztési elképzelések kiadásainak 

fedezetéül szolgálhat. 

 

Bérlet útján történő hasznosítás 

 

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés 

keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, 

hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében 

folyamatos pályáztatás szükséges.  

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet alapján kell eljárni.  

A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg.  

 

Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 

 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 

folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását 

nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  

 

Az önkormányzati vagyonban várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. Az Önkormányzatnak a 

lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra 

alkalmas terület biztosításával.                    

 

VI. Ingatlangazdálkodás 

 

1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 

3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

4. Forgalomképes vagyon 

 

1. Az első kategória a kizárólagos önkormányzati tulajdonba tartozó vagyoni kör, amit a 

törvény taxatíve sorol fel. Eszerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és műtárgyaik, a terek és parkok, a helyi 



önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér és létesítményei, 

valamint az önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján 

részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, a vízi közművek kivételével. Ezen 

vagyonelemek nagyon szigorú védelem alá esnek. Hasznosításuk kizárólag állami, vagy 

önkormányzati gazdálkodó szervezet által, vagy koncesszióban történhet. Teljes 

terjedelmükben forgalomképtelenek, nem idegeníthetőek el, vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetőek meg, 

osztott tulajdon nem létesíthető ezeken a vagyonelemeken.  

2. A második csoport a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, 

amelynek a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 

Az ekként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva 

elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy 

szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma 

alatt áll, de a hasznosítása nem koncesszió-köteles.  

3. A harmadik kör a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat tartalmazza. Ezen 

vagyonelemek elidegeníthetőek törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi 

 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,  

 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 

költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 

épületrész, 

 - a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 

parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati 

tulajdonban lévő társasági részesedés. 

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés a nemzeti vagyon tekintetében 

addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör 

ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

4. A negyedik vagyoni csoportba az önkormányzat üzleti vagyona tartozik, amely a fenti 

kötöttségek és korlátok nélkül elidegeníthető és hasznosítható.               

 

Az ingatlanok forgalom képesség szerint minősítését az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 

szóló 10/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák. 

 

VII. Ingó gazdálkodás 

 

Az eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell végezni. Az eszközt 

mindaddig célszerű megtartani és használni kell, amíg javítását, működőképességét biztosítani 

lehet, ha a javítás költségei az eszköz értékéhez képest nem aránytalanul magasak, és 

költségkímélőbb lenne új eszköz beszerzése. A vagyont, az abban bekövetkezett változást és 

értékét nyilván kell tartani. A nyilvántartásnál a számlarendben, illetve a bizonylati 

szabályzatban foglalt előírásokat be kell tartani, attól eltérni nem szabad. 

A vagyonrendeltben meghatározott értékhatár feletti vagyont (ingó, ingatlan) elidegeníteni, a 

használat, illetve hasznosítás jogát átengedni - ha a törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános 

versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 

 

 

 

 

 



B. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2018-2027 évekre 

 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.  

b) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit a szakmai előírásoknak való megfelelés, az 

energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 

pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.  

c) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt 

kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.  

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

megújítására illetve beruházásra kell fordítani.  

e) A vagyonhasznosítás, illetve értékesítés során a piaci helyzet ismeretében évente felül 

kell vizsgálni az értékesítendő, hasznosítandó vagyonelemeket figyelembe véve a 

pályázati lehetőségeket, valamint a vagyonvesztés elkerülését. 

 

 

 

 

Összegzés 

 

A vagyongazdálkodási tervnek összhangban kell lenni a nemzeti vagyonról szóló törvény 

céljával közös javaink, a nemzeti vagyon védelme érdekében. A törvény alkalmazásával az 

önkormányzati vagyongazdálkodás eseti döntéseiben is meg kell gyökereznie annak, miszerint 

egy önkormányzat felelős vezetőinek a közösség vagyonával a közösség egészére tekintettel 

kell gazdálkodnia és azt a leendő generációk részére megőriznie. 

 

A vagyongazdálkodási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy folyamatosan alkalmazkodni 

tudjon a kisebb mértékben változó jogi és gazdasági környezethez. Mindemellett a közép és 

hosszú távú tervek készítése során nem lehet teljes mértékben előre látni jogi és gazdasági 

környezet változásait, ekként a vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata jelentős jogszabályi és 

gazdasági változások esetén követelmény.  

 


