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Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép-és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

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 vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzései: 
• a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése; 
• kiszámítható és átlátható gazdálkodás; 
• pénzügyi egyensúly biztosítása; 
• a vagyon értékének megőrzése, növelése; 
• a vagyon piacorientált bérbeadására törekvés; 
• a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése; 
• a gazdaságosan nem hasznosítható vagyonelemek értékesítése. 
 

I. 
A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető központi és helyi 

jogszabályok 
 

Magyarország Alaptörvényének 38. cikke 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 figyelembe vétele. A nemzeti 
vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a 
követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) - 
(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon - ezen belül az önkormányzati vagyon - alapvető 
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi 
önkormányzatnak a vagyon fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. E tervek elkészítéséhez az önkormányzatnak 
ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a 
célkitűzések következtében végrehajthatóak legyenek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
megfogalmazza az átláthatóság követelményét. 
Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet új szabályokat határoz 
meg az önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az 
önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és 
kiadásait. A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A vagyont fő szabályként az önkormányzat 
könyveiben kell nyilvántartani. 
 
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. 
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A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 7/1994. (VIII. 
16.) önkormányzati rendelet, mely meghatározza a lakások bérbeadásának szabályait, a 
fizetendő lakbérek mértékét. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól a 2/2013. 
(II. 1.) önkormányzati rendelet, mely meghatározza az önkormányzati vagyon 
csoportosítását, rendelkezik a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről. 
Tartalmazza a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályait. 
 
A köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 9/2007. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet, mely meghatározza a közterület-használat szabályait, a 
közterület használatért fizetendő díjak mértékét. 
 
A helyi közművelődésről szóló 8/2008. (III. 7.) önkormányzat rendelet, mely 
meghatározza a közművelődési intézmény fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat. 
 

II. 
A vagyongazdálkodás vagyonelemek szerinti csoportosítása 

 
A helyi önkormányzat vagyona: 

1. törzsvagyon vagy 
2. üzleti vagyon lehet. 

 
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör 
gyakorlását szolgálja. Csoportjai: 
 

1.1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen nemzeti vagyon 
körébe tartoznak az alábbi vagyonelemek: 

• a helyi közutak és műtárgyaik; 
• a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok; 
• helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján 

részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 
 

1.2. Az önkormányzat tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon körébe Prügy Község Önkormányzata esetében vagyonelem 
nem tartozik. 
 

1.3. Az önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek: 

• a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű; 
• a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselőtestülete 

és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 
költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 
épületrész; 

• amelyet az önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként határoz meg. 
 
Az 1.1. és 1.2. csoportba tartozó vagyonelemek, mint forgalomképtelen törzsvagyon 
fenntartásáról és karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.  
E vagyonelemek felett a rendelkezési jog gyakorlását a jogszabály feltételekhez köti. Azaz az 
Nvtv- ben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon 
alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára 
alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
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helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul 
nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. 
 
Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy 
melyek azok a vagyontárgyak ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények 
változása folytán szükséges a besorolás megváltoztatása. 
 
Az 1.3. csoportba tartozó vagyonelemek, mint korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
felett a törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet 
rendelkezni. 
Az e csoportba tartozó közművek, intézmények és középületek esetében biztosítani kell a 
vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a közfeladat, 
valamint a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása céljából. 
E vagyonelemek hasznosítása történhet használatba adással, bérbeadással, valamint 
vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának 
veszélyeztetése nélkül kell folytatni. 
 

            1.4. Az önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes üzleti vagyonnal az 
önkormányzat - a jogszabályokban meghatározott keretek között - szabadon rendelkezik. 
E vagyonelemek hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással, 
bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 

 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásának fő területei: 

• a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, 
kisajátítás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás stb.) 

• a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) 
• vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás) 
• értékesítés, térítésmentes átadás, csere. 

 
III. 

Középtávú vagyongazdálkodási célok meghatározása (2013-2018) 
 
 

1. Az önkormányzati 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 működtetés, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, 
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 
vagyontárgyak értékesítése. 
 
 
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
 
4. A vagyonhasznosítás alternatívái: 
a. Használatba adás, bérbeadás: a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti 
szerződés keretében történhet. Az önkormányzat által nem használt és bérlet útján sem 
hasznosított ingatlanok esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban. 
 
 
b. A vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél a 
vagyonrendelet és a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 
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A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési célú 
hitelek törlesztésének fedezetéül, valamint fejlesztési célú pályázatok önerejeként 
szolgálhat. 
 
5. Az önkormányzat vagyonában történő változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás naprakészségére. 
 
6. A meglévő épületállomány üzemeltetési költségeinek csökkentése, energia 
megtakarítást eredményező felújítási munkák elvégzése - elsősorban pályázati forrás 
igénybe vételével - energetikai tanulmányban foglaltak alapján. 
 
7. A fenntartott intézmények részére a feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések, 
felszerelések biztosítása. 
 
8. Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten elő kell segítenie a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését arra alkalmas terület, vagy ingatlan biztosításával. 
9. Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten elő kell segítenie a fiatalok 
letelepedését. 
 
 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013-2023) 
 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv 
szolgál. 
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 
előtt kell tartani azt, hogy ne eredményezzen vagyonfelélést. 
3. A piaci helyzet ismeretében minden évben felül kell vizsgálni az értékesítendő, illetve a 
más módon hasznosítandó vagyonelemeket. 
4. Az önkormányzat számára kedvező, a vagyongyarapodást eredményező pályázati 
lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. 
5. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
felújítására kell fordítani. 
 
 
Prügy, 2013.március 29. 

 
 
         Erdei Sándor 

polgármester 
 
 
30/2013. (III.28.) KT határozattal elfogadva 


