Martfű Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8/2012. (III.07.)
önkormányzati rendelete
Martfű Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 107. § és 109. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban, az 5. § (4) bekezdésében,
a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Martfű
Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:1
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába
kerülő minden vagyonra, így ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági
társaságban lévő üzletrészekre és részvényekre (továbbiakban: üzletrész); valamint más egyéb
értékpapírokra.
(2)2 Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön rendelettel szabályozott
a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére, bérletére
b) a közterületek használatára.
2. Az Önkormányzat vagyona
2. §
Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az
Önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a
törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.
3. §
(1) A törzsvagyon
forgalomképes.

körébe

tartozó

vagyon

forgalomképtelen

vagy

korlátozottan

(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona kizárólagos önkormányzati tulajdonban
álló vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyakból tevődik össze:
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban állnak az Nvtv. 5. § (3) bekezdésében
meghatározott vagyontárgyak;
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b) törvényben vagy önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített, az Önkormányzat tulajdonában álló
vagyonelem.
(3)3-4 Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a (2) bekezdés hatálya alá
nem tartozó és törvény vagy önkormányzati rendelet által ekként meghatározott vagyonelem.
Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát e rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(4)5 Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyont nem minősít.
4. §
Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát képezik mindazok a vagyonelemek,
amelyek nem tartoznak a törzsvagyonba. Az Önkormányzat üzleti vagyonát a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
5. §
Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén, azt a jelen rendelet 2-4. §-a szerint kell
besorolni.
Ingatlan tulajdonjogának megszerzését, elidegenítését követően a Képviselő-testület jelen
rendelet módosításával biztosítja a tényleges vagyonállapot és a nyilvántartás összhangját.
3. A vagyon rendeltetése, nyilvántartása
6. §
(1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja. A gazdasági (vállalkozói) tevékenységbe az így nem hasznosítható
vagyonrészek vonhatók be a vagyon alapvető rendeltetésének szem előtt tartásával.
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon - az Nvtv-ben foglalt
kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy
szolgalmi jog kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Az
önkormányzati rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített
nemzeti vagyonként 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.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tulajdonjogának átruházásához a Képviselőtestület minősített többséggel meghozott határozata szükséges.
(4) A forgalomképes vagyon az Nvtv. rendelkezéseinek megfelelően hasznosítható,
elidegeníthető, bérbe,- használatba, koncesszióba adható, gazdasági társaságba bevihető,
megterhelhető, biztosítékul adható.
(5)6
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7. §
(1) Az Önkormányzat vagyonáról az Nvtv. 10. § (1) bekezdésében foglalt követelmények
betartásával a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti nyilvántartásokat kell
vezetni.
A törzsvagyont és az egyéb vagyont egymástól elkülönítve kell nyilvántartani.
(2) Az Önkormányzat vagyonállapotát rögzítő – külön jogszabályban meghatározott –
vagyonleltár az éves zárszámadás mellékletét képezi.
(3) Az önkormányzati ingatlanvagyon részletes adatait az ingatlankataszter tartalmazza,
amelynek folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.
4. A tulajdonosi jogok gyakorlása
8. §
(1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek,
amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi
jogokat a (3) bekezdésben foglaltak kivételekkel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2)7
(3)8 A Polgármester dönt
a) forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről nettó 3 millió Ft
értékhatárig,
b) forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes hasznosításáról nettó 5 millió Ft értékhatárig,
c) az önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő tárgyi eszköz pótlási
kötelezettséggel történő értékesítéséhez, selejtezéséhez szükséges hozzájárulás
megadásáról nettó 3 millió Ft egyedi nyilvántartási értékig,
d) termőföld haszonbérbeadásáról értékhatártól függetlenül,
e) elővásárlási jog gyakorlásáról a megszerezni kívánt vagyontárgy bruttó 3 millió Ft
értékéig,
f) üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy megszerzéséről bruttó 3 millió Ft értékhatárig,
g) törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyontárgy pótlása, létesítése, gyarapítása érdekében az adott évi költségvetési
rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a tulajdonjog megszerzésére irányuló
szerződés megkötéséről,
h) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített egyéb tulajdonosi
nyilatkozatok megadásáról.
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5. A vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok
9. §9
(1)10 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, e rendelet 3. mellékletében
található ingatlanvagyonra, valamint ezen ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatát
biztosító ingó vagyontárgyakra vagyonkezelői jogot létesíthet.
(2) A vagyonkezelői jog létesítéséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A vagyonkezelői jogot a Képviselő-testület vagyonkezelői szerződéssel ruházza át a
vagyonkezelőre, melyet a polgármester köt meg.
(4) A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel történő átruházása ingyenesen,
versenyeztetés nélkül, illetve ellenérték fejében, versenyeztetéssel történhet.
(5)11 Amennyiben a Képviselő-testület az önkormányzati vagyont vagyonkezelési
szerződéssel ellenérték fejében, versenyeztetéssel kívánja átadni, az eljárást e rendelet 4.
mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kell
lebonyolítani.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt eljárás megindítása előtt vagyonértékelést kell végeztetni. A
vagyonkezelői jogot valós értéken, a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni, a
közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve.
A vagyonkezelői jog ellenértékét a forgalmi értékbecslés bruttó adatai alapján kell
megállapítani.
(7) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel a közfeladatra, és az ahhoz kapcsolódó
önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell:
a) a vagyonkezelő által ellátandó közfeladatot és a közfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb
tevékenységeket,
b) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével
együtt, azon belül az önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,
c) a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról legalább a vagyoni eszközök elszámolt
értékcsökkenésének megfelelő mértékben történő gondoskodásra, illetőleg e célokra az
értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalék képzésére vonatkozó rendelkezéseket,
d) az (5) bekezdés szerinti esetben a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve
az ingyenesség tényét,
e) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, a teljesítés
biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat (vagyonbiztosítás,
bankgarancia)
g) a vagyonkezelési szerződés időtartamát,
h) rendkívüli és azonnali felmondás eseteit,
i) ingatlan- nyilvántartási rendelkezéseket, ezzel kapcsolatos költségek viselése
j) a vagyonkezelésbe adott, támogatott tevékenységgel, beruházással létrehozott vagyonnal
kapcsolatos rendelkezéseket,
k) termőföld esetén a földhasználati- nyilvántartási rendelkezéseket, költségek viselése
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l)

természetvédelmi terület esetén a természetvédelmi hatósággal való kapcsolattartási
kötelezettséget.
10. §12

(1) A vagyonkezelő az ingatlan tekintetében saját költségén köteles gondoskodni az őt
megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal történő gazdálkodás keretében köteles
gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról,
üzemképes állapotának fenntartásáról. Köteles továbbá a vagyonkezelésében lévő
önkormányzati vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal
gazdálkodni.
Ezen tevékenységéért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.
(3) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésbe vett és saját eszközökkel
együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit és közvetlen
költségeit, ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben foglalt módon köteles elkülöníteni.
11.§13
(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a
kötelezettségének teljesítését a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzi.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata,
ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének,
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a
tulajdonos érdekeit sértő, illetve az Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási
intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
(3) A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság a tulajdonosi ellenőrzés keretében
jogosult:
a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra, a vagyonkezelésre vonatkozó
adat szolgáltatásának és okirat bemutatásának kérésére,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő képviselőjétől írásban, vagy szóban felvilágosítást,
információt kérni, dokumentációkba betekintést kérni.
(4) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult, illetve köteles
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok,
adatok) teljességéről nyilatkozni,
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d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az Önkormányzatot 30
napon belül tájékoztatni.
(6) A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság az adott évben elvégzett
ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól, összefoglaló jelentésben – a tárgyévet követő
év június 30-ig – tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. A vagyongazdálkodás, vagyonhasználat és hasznosítás szabályai
12. §
(1) A rendeltetésszerű vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás érdekében a Képviselőtestület - ciklusonkénti működésének idejére - közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet, koncepciót alkot és meghatározza ennek részfeladatait. Az új koncepció készítésekor át
kell tekinteni a teljes vagyoni kört.
(2)14 Az önkormányzati költségvetési szerv az alapfeladat sérelme nélkül a használatában
lévő üzleti vagyont bevételei növelése érdekében visszterhesen hasznosíthatja.
(3)15 Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az alapfeladat sérelme nélkül a
költségvetési szerv használatában, működtetésében lévő korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon hasznosításának legfeljebb 1 év határozott időtartamra történő visszterhes
átengedéséről saját hatáskörében dönthet.
(4)16 A (2) és (3) bekezdésben foglalt vagyon visszterhes hasznosításának feltétele, hogy a
karbantartási, fenntartási, üzemben tartási költségek a hasznosítás idejével arányosan a díjban
megtérüljenek.
(5)17 Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában, működtetésében lévő ingatlan
szabad helyiségeit ideiglenes jelleggel bérbe adhatja azzal, hogy nem kell pályázatot kiírni, és
a bérleti díj nem lehet kevesebb a költségvetési szerv mindenkor hatályos önköltség számítási
szabályzata alapján, a bérbe adott helyiség nagyságát és minőségét figyelembe véve
megállapított önköltségi árnál.
13. §18
(1) Termőföld legalább 1 éves időtartamra adható haszonbérbe. A haszonbérbe adás
időtartamának meghatározásánál a törvényben foglaltak mellett a településfejlesztési
koncepciót és a rendezési terv előírásait figyelembe kell venni.
(2) A fizetendő haszonbér mértékét a föld fekvésének, művelési ágának és kataszteri tiszta
jövedelmének, valamint termőképességének figyelembe vételével kell megállapítani.
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14. §
(1) A használó használatába adott vagyonnal az e rendeletben és más jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint a jó gazda gondosságával önállóan gazdálkodik.
(2) A használó viseli a vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával,
közterheivel, vagyonvédelmével kapcsolatos költségeket.
7. A vagyonértékesítés szabályai
15. §19
16. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesítésre kijelölni csak 6 hónapnál nem
régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés birtokában lehet.
(2)20 A hatáskör gyakorlója a kijelöléssel egyidejűleg meghatározza az értékesítés módját, a
minimális eladási árat és megjelöli az eladással megbízott szervet is.
(3)21 Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni ingatlan
esetén 25 millió forint, ingó dolog esetén 5 millió forint értékhatár felett csak versenyeztetés,
nyilvános – indokolt esetben zártkörű – pályázati eljárás útján, a legelőnyösebb ajánlatot tevő
részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A versenyeztetés az
Önkormányzat e rendelet 4. melléklete szerinti versenyeztetési szabályzata alapján történik.
(3a)22 A (3) bekezdéstől eltérően nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni
a) telek kiegészítésként történő értékesítés,
b) termőföld értékesítése,
c) ingatlanok cseréje,
d) kétszeri eredménytelen versenyeztetés,
e) osztatlan közös tulajdon megszüntetése,
f) adott vagyontárgynak a jogszabályon vagy szerződésen alapuló elővásárlási jog
jogosultja részére történő értékesítés,
g) az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátását, a közszolgáltatások
teljesítését elősegítő visszterhes elidegenítés
esetén.
(4)23

Hatályon kívül helyezte: __/2019.(___.___) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja; hatálytalan:
_________________
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Módosította: __/2019.(___.___) önkormányzati rendelet 6. §-a; hatályos: _____________________________
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Módosította:__/2019.(___.___) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése; hatályos:
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8. Követelésekről való lemondás
17. §
Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:
csődegyezségi megállapodásban;
bírói egyezség keretében;
felszámolási eljárásban, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés
várhatóan nem térül meg;
d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy
költségráfordítással hajtható be;
e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lelhető fel;
f) a jogszabályok által megfogalmazott közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a
közérdekű cél megvalósítását szolgálja.
(1)
a)
b)
c)

(2)24 Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való
lemondás jogát
a) a Képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések tekintetében,
amennyiben az érintett követelés eléri a 100.000,- Ft-ot,
b) a polgármester gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban foglalt értékhatárt.
(3)25 A követelésről való lemondás magába foglalja az egész követelésről való lemondást,
valamint a követelés egy részéről történő lemondást.
(4)26 -27
9. Záró rendelkezések
18. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2008.(II.15.) önkormányzati
rendelete.
(3) Hatályát veszti Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a forgalomképtelen
törzsvagyon jellegének megváltoztatásáról szóló 12/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelete.
Martfű, 2012. március 7.

Balogh Edith sk.
címzetes főjegyző

dr. Kiss Edit sk.
polgármester

Kiegészítette: 10/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a; Hatályos: 2013. III.30-tól
Kiegészítette: 10/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a; Hatályos: 2013. III.30-tól
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Egységes szerkezetbe foglalva a legutolsó módosítást tartalmazó __/2019.(___.__)
önkormányzati rendelet módosításával, hatályos 2019. ________________________-től.
Szász Éva
jegyző
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