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ELŐTERJESZTÉS 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A Képviselő-testület 2012. november 12-én alkotta meg az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2012. (XI.13.) számú önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban: Vagyonrendelet). A Vagyonrendelet megalkotása óta eltelt időszakban történt 

változások átvezetése, adatok pontosítása miatt évente többször került sor a rendelet módosítására.  

A Vagyonrendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy több helyen olyan rendelkezéseket 

tartalmaz, amelyek magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit ismétlik meg, mely gyakorlat tiltott a 

jogalkotásól szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának előírásai alapján.  

A Vagyonrendelet szövegéből egyrészt törölni kellene, másrészt indokolt módosítani azért is, mert 

szükséges aktualizálni azon rendelkezéseket, melyek gyakorlati tapasztalatok alapján nem 

alkalmazhatóak, vagy a megállapítottól eltérő módon alkalmazandók. 

Ezekre az érvekre hivatkozva a rendelet módosítása helyett az előterjesztés mellékletét képező rendelet 

elfogadását javaslom. 

A rendelet elkészítése során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a Nemzeti 

vagyontörvény, illetve a Költségvetési törvény előírásait vettük figyelembe. 

A korábbi vagyonrendelet szerkezetét követve a Versenyeztetési Szabályzat a rendelet melléklete, 

amely meghatározza az értékesítésre vonatkozó részletes szabályokat.  

 

  



RÉSZLETES INDOKLÁS 

Az 1. §-hoz 

A rendelet tárgyi és személyi hatályát határozza meg. 

A 2-5. §-okhoz 

A törzsvagyon és az üzleti vagyon meghatározását, felsorolását tartalmazó rész.  

A 6. §-hoz 

A vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás készítésével kapcsolatos előírásokról rendelkezik. 

Meghatározza a vagyonkimutatás célját, a nyilvántartások vezetéséért felelőst.  

A 7. §-hoz 

A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban tartalmaz előírásokat.  

A 8. §-hoz 

A követelésről való lemondás, elengedés szabályairól szóló szakasz. Meghatározza a követelés 

elengedésének értékhatárait és jogosultjait. 

A 9-10. §-okhoz 

A vagyon átruházásának szabályait tartalmazó rész. 

A 11-18. §-okhoz 

A vagyonhasznosítás szabályait tartalmazó szakasz. Rendelkezik a költségvetési részére ingyenesen 

használatba adott vagyonról, a vagyonhasznosításból befolyó bevételről, illetve a feladatváltozás miatt 

feleslegessé vált ingatlanok hasznosításáról.   

A 19. §-hoz 

A vagyonhasznosítás eljárásrendjét és a nyilvánosság szabályait tartalmazza.  

A 20. §-hoz 

A vagyongyarapítás szabályairól rendelkezik. 

A 21-25. §-okhoz 

Meghatározza a vagyonkezelésbe adás szabályait. A képviselő-testületnek rendeletében kell 

meghatározni, a vagyonkezelői jog gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes 

szabályait. Ezen részletszabályokat tartalmazzák a rendelkezések 

A 26. §-hoz 

A szakasz rendelkezik a rendelt hatályba lépéséről és a hatályon kívül helyezendő rendeletről. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek. 

Aszód, 2021. november …... 
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