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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2016. ….…...) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (1) és (4) bekezdésben és a 

143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 

29/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-t követően a 

következő alcímmel és 7/A. - 7/F. §-al egészül ki: 

 

„Vagyonkezelői jog létesítése, a vagyonkezelői jog gyakorlása és a vagyonkezelés 

ellenőrzése 

 

7/A. § 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyes közfeladatainak 

átadásához kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában levő vagyon (2) bekezdésében 

meghatározott körére - törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével –

vagyonkezelői jogot létesíthet. 

(2) Vagyonkezelői jog létesíthető: 

 a) településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, 

 b) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint, 

 c) víziközmű-szolgáltatás, 

 d) muzeális és kulturális feladatok, 

 e) oktatási feladatok 

 ellátásához szükséges vagyonra. 

 

7/B. § 

 

(1) A vagyonkezelői jog létesítése visszterhesen vagy ingyenesen történhet. 
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(2) A vagyonkezelői jog ellenértéke szakértői vélemény alapján, az illetékről szóló törvény 

vagyoni értékű jogokra vonatkozó előírásai, és az ingatlan forgalmi értékének 

alapulvételével kerül meghatározásra. 

(3) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 

bekezdés 19. b) pontjának ba) és bb) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők esetében 

kerülhet sor. 

(4) A vagyonkezelői jog visszterhességéről, vagy annak ingyenességéről a Képviselő-

testület a vagyonkezelői jog létesítésekor dönt. 

 

7/C. § 

(1) Amennyiben a vagyonkezelői jog alapítására pályázat kiírásáról dönt a Képviselő-

testület, akkor az ingatlanra bejegyezhető vagyonkezelői jog megszerzésének 

ellenértékét a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint állapítja meg. A 

vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértéke ebben az esetben nem lehet alacsonyabb 

az ingatlan értékbecslésében megállapított forgalmi értékének alapulvételével az 

illetékekről szóló mindenkori hatályos törvény rendelkezései alapján megállapított 

vagyoni értékű jog értékénél. 

(2) A pályázat lebonyolítására a vagyonrendelet mellékletében meghatározott szabályokat 

kell értelemszerűen alkalmazni, azzal, hogy az önkormányzattól átvállalt közfeladatok 

ellátására vonatkozó törvényi előírások szerint a pályázó személyi és szakmai 

felkészültségével kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát szavatoló tényezőket, 

védett természeti területek és értékek, erdők, véderdők, védművek és védelmi 

létesítmények esetén a sajátos védettség szempontjait, valamint az ellátás színvonalának 

emelését szolgáló befektetések szükségességét a pályázatnak tartalmaznia kell. 

(3) Ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése esetén a vagyonkezelői jog ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése szükséges, a bejegyzésről a vagyonkezelői jog jogosultja 

gondoskodik a saját költségén. 

7/D. § 

(1) A vagyonkezelő köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon 

működtetése során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői 

felelnek. Az e kötelezettség megszegésével okozott kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek ennél szigorúbb 

szabályokat is megállapíthatnak. 

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből 

származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles 

nyilvántartani oly módon, hogy a saját vagyonnal folytatott vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól 

egyértelműen elhatárolható legyen. 
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(3) Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésbe vett és saját eszközökkel 

együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen 

költségeit és ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon 

elkülöníti. 

(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített 

nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és 

nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett 

változásokat. 

(5) A vagyonkezelő az Önkormányzat által a vagyonkezelésbe átadott vagyonra - a 

vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint - köteles biztosítási szerződést 

kötni és az ellenértékét megfizetni. 

(6) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási, beszámolási 

kötelezettsége van. A vagyonkezelő évente egyszer köteles, a tárgyévet követő év 

február 15.-ig a vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól a 

Képviselő-testületnek a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és 

formában adatot szolgáltatni, a vagyonkezelésről beszámolni 

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelésbe vett vagyonnak 

a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 

különbözetével (csökkentésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés 

szerint elszámol. 

7/E. § 

(1) A vagyonkezelői szerződés tartalmazza: 

 a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot, 

 b) a vagyonkezelő által igénybe vehető-e alvállalkozó, 

 c) a vagyonkezelésbe adott eszközök tételes listáját, 

 d) a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, 

 e) a vagyonkezelői jog ellenértékét vagy az ingyenesség tényét, 

 f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 

 g) az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, 

 h) a szerződés teljesítésének biztosítékait, 

 i) a vagyonkezelési szerződés időtartamát, valamint, 

 k) a vagyonkezelésbe adott vagyonra vonatkozóan megkötendő biztosítási szerződésre 

vonatkozó rendelkezéseket, 

 l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének módját. 

 

(2) A vagyonkezelő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét 

vagy egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan 

tényről, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű használatát akadályozza, kár 

bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet. 
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(3) Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 

költségnövekedést a vagyonkezelő köteles viselni. A vagyonkezelő felel minden olyan 

kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. 

(4) A vagyonkezelő köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 

következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére a szükséges intézkedést 

megtegye, a veszély elhárításában, illetve enyhítésében lehetőségéhez mérten részt 

venni. 

(5) A vagyonkezelő legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a 

vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról. 

(6) A vagyonkezelőnek lehetőségeihez mérten azonnal, de legkésőbb a tény, vagy 

körülmény felmerülésétől számított 5 napon belüli, írásbeli jelentési kötelezettsége áll 

fenn az Önkormányzat felé, ha 

 a) tulajdonosi szerkezete a nemzeti vagyonról szóló törvény előírási alapján 

megváltozik, 

 b) a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásai alapján meghatározott körülmény folytán 

nem minősül átlátható szervezetnek. 

(7) A vagyonkezelésbe adáskor, valamint vagyonkezelési szerződés megszűnésekor a 

vagyon birtokba adásáról és visszavételéről jegyzőkönyv kerül felvételre. 

7/F. § 

(1) A vagyonkezelést, illetőleg a vagyonkezelési szerződésben foglaltak teljesülését a 

polgármester - az általa megbízott személyen/szerven (a továbbiakban: ellenőrzést 

végző) keresztül - a szerződésben foglaltaknak megfelelően évente legalább egy 

alkalommal ellenőrzi. A polgármester estenkénti ellenőrzést is elrendelhet. 

(2) Az ellenőrzést végző feladata a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás vizsgálata során az, hogy a vagyonkezelő a kezelésébe adott vagyon 

vagyonkezelését a nemzeti vagyonról, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben és a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak 

megfelelően végzi-e, továbbá feladata, hogy az ellenőrzés során feltárt 

szabálytalanságok megszűntetésére intézkedést kezdeményezzen, valamint az 

ellenőrzési megállapításokra a vagyonkezelő által készített intézkedési terv 

végrehajtását ellenőrizze. 

(3) Az ellenőrzést végző az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 munkanappal köteles 

az ellenőrzött vezetőjét értesíteni és köteles az ellenőrzés megkezdése előtt a 

megbízólevelét bemutatni. 

(4) Az ellenőrzést végző jogosult az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más 

dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt anyagokban betekinteni, azokról 

másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíteni, valamin az ellenőrzött szerv 

vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni. 
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(5) A vagyonkezelő köteles az ellenőrzés végrehajtását segíteni, a kért adatokat, 

információkat szolgáltatni, valamint az adatokhoz, információkhoz való hozzáférést 

biztosítani. A vagyonkezelő jogosult az ellenőrzésnél jelen lenni, és az ellenőrzés 

megállapításait megismerni, arra észrevételt tenni. 

(6) A vizsgálatról az ellenőrzést végző köteles írásbeli jelentést készíteni és azt a 

polgármesternek átadni. 

(7) A polgármester a Képviselő-testületet az azonnali intézkedést igénylő ügyben soron 

kívül, az intézkedést nem igénylő ügyekben évente - a költségvetési beszámolóhoz 

kapcsolódóan - tájékoztatja.” 

2. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

3. § 

A Rendelet 4/A. és 4/B. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § 

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné Dr. Molnár Irén 

polgármester                                Jegyző 
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Ügyiratszám: 5647/2016. 

Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva  
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat vagyonáról szóló  

29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

…./2016. (…..….) önkormányzati rendelet  

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Marcali Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása 

szabályszerűségének ellenőrzéséről készült Jelentésében az Állami Számvevőszék a 

jegyzőnek javaslatban fogalmazta meg, hogy készítse elő, a polgármester pedig terjessze a 

képviselőtestület elé a rendelet tervezetét, amelyben meghatározzák azt a vagyoni kört, 

amelyre vagyonkezelői jog létesíthető, továbbá a vagyonkezelői jog gyakorlásának és a 

vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete nem tartalmazza a vagyonkezelői jog 

gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. A fentieknek való 

megfelelés érdekében a vagyonrendelet kiegészítésére teszek javaslatot.  

 

Részletes Indokolás 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 109. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában 

lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az 

önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.  

A 109. § (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület rendeletében határozza meg 

a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, 

valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

Az Mötv. 143. § (4) bekezdés i) pontja szerint a képviselő-testület rendeletben határozza meg 

azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, 

továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés 

ellenőrzésének szabályait. Az Mötv. fentebb hivatkozott rendelkezése is kimondja, hogy 

önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítése esetén a 

nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. §-a 

tartalmazza ezen rendelkezéseket. Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 

vagyonkezelői jog elsősorban vagyonkezelési szerződéssel jön létre. 

 

A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési 

szerződés kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont b) alpontjában felsorolt személyekkel 

köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható: 
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b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: 

ba) nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint 

ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény, 

bb)
 
 költségvetési szerv, 

bc) köztestület, 

bd)
 
 az állam, a helyi önkormányzat, a ba) alpontban meghatározott személyek együtt vagy 

külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 

be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó 

szervezet. 

 

A Nvtv. 11. §-a (3) bekezdés alapján a vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül 

köthető. 

 

A Nvtv. 11. §-a (6a) bekezdés szerint a vagyonkezelőt e törvény erejénél fogva változatlan 

feltételekkel megilleti a vagyonkezelői jog mindazon vagyonelemre, amely a 

vagyonkezelésében lévő vagyonból bármely módon - így különösen kitermelés, bontás, 

megosztás útján - újonnan jön létre, feltéve, hogy az újonnan létrejövő vagyonelem és a 

vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő vagyonelem tulajdonosa megegyezik. A felek eltérő 

megállapodásának hiányában a vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva kiterjed arra a 

vagyonelemre is - ideértve a tartozékot és az alkotórészt is -, amely a vagyonkezelői 

jogviszony fennállása alatt válik a vagyon részévé. 

 

A Nvtv. 11. §-a (8) bekezdés szerint a vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési 

szerződés másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos 

kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-

készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára 

alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 

valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 

adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban 

feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen 

okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz 

történő hozzájárulást. 

 

A Nvtv. 11. §-a (13) bekezdés mondja ki azt, hogy nemzeti vagyon, így az önkormányzati 

vagyon is ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való 

ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából adható 

vagyonkezelésbe.  
 

 



Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

  

 
A Képviselőtestület elé terjesztett rendelet tervezet a fenti rendelkezések, előírások 

figyelembe vételével készült el, meghatározza a vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó 

rendelkezéseket, azon önkormányzati vagyonelemeket, melyekre vagyonkezelői jog 

létesíthető, az ingyenes átengedés szabályait, a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeit, 

valamint a vagyonkezelő ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 

 

Javaslom a rendelet módosításával a vagyonkataszter 2016. január 1. állapotának megfelelően 

a mellékleteket is módosítani.  

A forgalomképtelen vagyoni kör tekintetében a melléklet 2014. február 14-én módosult 

utoljára. Az eltelt idő alatt elkészült a Marcali-Kéthely kerékpárút, emiatt új helyrajzi számok 

kerültek felvételre. 2014. októberében a Magyar Államtól ingyenesen Önkormányzati 

tulajdonunkba került a Boronkai játszótér és a mellette levő terület, valamint Marcali déli 

határában egy beépítetlen terület, melyeket a forgalomképtelen vagyoni körbe fel kellett 

venni. 

A korlátozottan forgalomképes vagyoni kör 2014. november 20-án módosult utoljára. Az 

eltelt idő alatt visszakerült önkormányzati tulajdonba a Posta közben lévő volt 

szakmunkásképző kollégium, eladásra került a Kossuth utcai volt kertészeti telephely, és a 

Magyar Államtól térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került a volt tűzoltóság épülete, 

ami a GAMESZ Szervezet irodája és telephelye. 

A forgalomképes vagyoni kör 2014. november 20-án módosult utoljára. Az eltelt idő alatt 

eladásra került ingatlanokat kellet a vagyonkataszterből törölni. 

 

 

 

A rendeletet a kihirdetés napját követő nappal javaslom hatályba léptetni. 

 

 

 

Marcali, 2016. június 1. 

Dr. Sütő László 

Polgármester 
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