
 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (……...) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat vagyonáról,  

a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól 

 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el. 

 

I. Fejezet 

Bevezető rendelkezések 

  1. A rendelet hatálya  

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

 

a) Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, a Képviselő-

testület által alapított, illetve tulajdonosi irányításával működő költségvetési szervekre 

ideértve az önkormányzat hivatalát is (továbbiakban: intézmények); 

 

b) Az Önkormányzat tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő: 

- ingatlan és ingó dolgokra, 

- vagyoni értékű jogokra 

- gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető 

részesedésre, 

- értékpapírokra  

- követelések kezelésére. 

 

(2) Ezen rendelet szabályait akkor kell alkalmazni: 

a) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, valamint a 

pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illető követelések 

elengedésére és mérséklésére, ha az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló 

rendelete, 

b) közterületek hasznosítása esetén, ha a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet, 

c) piacok, vásárok esetén, ha a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet,  

d) lakások és nem lakáscélú helyiségek esetén, ha a lakások és nem lakáscélú helyiségek 

bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló rendelet eltérően nem rendelkezik. 



 

 

II. Fejezet 

2. A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések 

2. § 

 

Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat 

törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon. 

 

3. § 

  

(1) Forgalomképtelen vagyontárgyak: 

a) a Nvtv. 5. § (3) bekezdésében megjelölt vagyontárgyak, valamint 

b) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az Önkormányzat rendelete nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít. 

 

 (2) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak a rendelet 1. 

mellékletében felsorolt vagyonelemek. 

 

4. § 

 

(1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 

a) a közművek, 

b) az intézmények és a középületek, ideértve a Képviselő-testület és szervei elhelyezésére 

szolgáló, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési szervek 

használatában lévő épületeket, épületrészeket, valamint a sportpályákat és sportcélú 

létesítményeket is,  

c) a műemlék épületek, ideértve a védett és városképi jelentőségű ingatlan 

vagyontárgyakat is,  

d) a védett természeti területek,  

e) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,  

f) az egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós 

tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések,  

g) a szabályozási tervben közcélú hasznosításra kijelölt ingatlan vagyontárgyak. 

 

(2) Korlátozottan forgalomképesnek megállapított törzsvagyon csak az Önkormányzat 

képviselő-testülete döntése alapján minősíthető forgalomképessé. 

 



 

(3) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak a rendelet 2. 

mellékletében felsorolt vagyonelemek. 

 

3. Az üzleti vagyonra vonatkozó rendelkezések 

5. § 

 

(1) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 

 

(2) Az önkormányzat üzleti ingatlanvagyona körébe tartoznak a rendelet 3. mellékletében 

felsorolt vagyonelemek. 

 

4. Vagyonnyilvántartás, vagyonkimutatás 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról a jogszabályokban meghatározott 

módon folyamatos nyilvántartást, vagyonkatasztert vezet. Az Önkormányzat vagyonát a 

hatályos jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.  

 

(2) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján - 

meglévő vagyoni állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak 

tételes kimutatása. 

 

(3) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő 

kötelezettségeket is. 

 

(4) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont a jogszabályban meghatározott tagolásban, 

ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. 

 

(5) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva az 

Önkormányzat Képviselő-testületének kell bemutatni. 

 

(6) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás(ok) állományának felfektetéséről és 

folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az ingatlanok esetében a 

vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről, – az önkormányzati vagyonkezelő szervek 

közreműködésével – a jegyző gondoskodik. 

 

(7) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása tárgyában a jelen rendelet 

alapján kötött szerződéseket a szerződéskötésre feljogosított személy vagy szervezet 

(képviselője) a szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles a jegyző részére 

megküldeni. 

 

(8) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök leltározását a leltározási és 

leltárkészítési szabályzatba foglaltak szerint kell végrehajtani.  

 



 

III. fejezet 

 

5. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja. 

 

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között 

bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő átadása 

előtt e rendelet 24. §-a szerinti vagyonkezelési szerződést kell kötni.  

 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a) a képviselő-testület döntései alapján a szerződéseket megkösse, 

b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a képviselő-

testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei 

között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása és aláírása,  

c) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a 

jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, 

vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is, 

d) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi 

rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne, 

e) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy 

szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig 

biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem 

befolyásolják, 

f) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint 

jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön, 

 

6. Követelésről való lemondás szabályai 

 

8. § 

 

(1)  Az önkormányzat nevében az arra jogosult a következő esetekben mondhat le részben, 

vagy egészében követeléséről: 

a) csődegyezségi megállapodásban, 

b) bírói egyezség keretében, 



 

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az 

várhatóan nem térül meg,  

d) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy 

költségráfordítással érvényesíthető, 

e) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel, 

f) az Önkormányzat a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival szemben 

fennálló követeléséről, amennyiben a követelés rendezése a gazdasági társaság 

működőképességét veszélyezteti a Képviselő-testület külön döntése alapján. 

 

(2) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege 100 000 Ft-ig terjed, a követelésről 

lemondani a polgármester jogosult. 

 

(3) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege a 100 000 Ft-ot meghaladja, úgy a 

követelésről való lemondásról a Képviselő-testület dönt. 

 

(4) Az önkormányzati intézményt illető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett 

követelések érvényesítése iránt az Önkormányzat és a Hivatal esetében a jegyző, egyéb 

költségvetési szerv esetében az intézmény vezetője köteles intézkedni a követeléskezelési 

szabályzat alapján. 

 

 

IV. Fejezet 

7. A vagyon átruházásának szabályai 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, apportálására és 

megterhelésére irányuló döntést megelőzően – kivéve az ingatlan bérbeadás útján történő 

hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét az alábbiak szerint kell 

meghatározni: 

a) ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, 

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:  

ba) ha a tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett 

kategóriában szereplő nyilvános értékpapír, s arra a tőkepiaci törvény egyéb szabályai 

nem vonatkoznak, úgy a tőzsdei kereskedésben 30 naptári napon belül, az egyes 

tőzsdei kereskedési napok záróárfolyama alapján számított átlagérték 

figyelembevételével;  



 

bb) a tőkepiaci törvényben megjelölt ajánlattételi szabályok figyelembevételével, a 

tőkepiaci törvény ezen szakaszaiban megjelölt értékpapírok vonatkozásában a 

törvényben meghatározott átlagárfolyam alapján;  

bc) az egyéb, nem a tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, de nyilvános ajánlattétel alá 

eső értékpapír esetén a nyilvános ajánlatban foglaltak alapján; 

c) egyéb társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés alapján. 

 

 

10. §  

 

(1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon értékesítését, bérbeadását, 

hasznosítását, gazdasági társaságba való bevitelét, koncesszióba adását, megszerzését és 

megterhelését illetően értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület gyakorolja.  

 

 (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak - képviselő-testületi döntés alapján - akkor 

idegeníthetők el, ha fenntartásuk gazdaságtalan vagy indokolatlan terhet jelentenek az 

Önkormányzat számára, vagy területfejlesztési, igazgatási vagy vagyongazdálkodási érdek 

indokolja. 

 

V. Fejezet 

8. A vagyonhasznosítás szabályai 

11. §  

 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Aszód Város Önkormányzatának kötelező és 

önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. 

 

12. §  

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek részére 

közfeladat ellátása céljából a tulajdonát képző ingatlanokat ingyenesen használatba adja, a 

nem általa alapított jogi személyek részére használatba adhatja.   

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a használati joguk birtokában jogosultak és 

kötelesek a vagyont rendeltetésszerűen használni, működtetését, fenntartását biztosítani, a 

vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségeket teljesíteni, a terheket viselni, a hatékonyság és a 

gazdaságosság követelményeit érvényesíteni.  

 

13. § 

 

Az önkormányzati intézmények kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyakkal jó gazda 

módjára bánni, állagmegóvásukról, karbantartásukról és felújításukról gondoskodni. 

 

14. § 

 



 

Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az alapító okiratban meghatározott 

tevékenységi körben a Képviselő-testület jóváhagyásával járhat el:  

 

a)  ingatlan, ingatlanrész 1 éven túli időtartamra történő bérbeadásáról;  

b) bruttó 5 000 000 Ft feletti ingó vagyontárgy megszerzéséről, 

elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról.  

 

15. §  

 

A vagyonhasznosításból befolyó bevétel a hasznosító intézmények vagyonának 

állagmegóvására, gyarapítására fordítható. 

 

16. § 

 

Az önkormányzati intézményeknél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok 

hasznosításáról a Képviselő-testület dönt. Az intézmények feleslegessé vált ingatlanjainak 

értékesítésére vonatkozó döntést megelőzi az adott ingatlannak a korlátozottan forgalomképes 

vagyoni körből való kivonása és üzleti vagyonná történő átminősítése. Ugyanígy kell eljárni 

az intézményi ingatlanok hasznosítása esetén, ha az ingatlannal/ingatlanrésszel kapcsolatos 

Önkormányzat által meghatározott közszolgálati igény megszűnik. 

 

17. § 

 

A Képviselő-testület - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - indokolt esetben dönthet a 

vagyonelem forgalomképességének megváltoztatásáról. Amennyiben egy vagyonelem 

forgalomképesség szerinti besorolása függ az adott vagyonelem funkciójától vagy jellegétől, 

úgy a forgalomképesség megváltoztatásával egyidejűleg megfelelő módon (alapító okirat, 

társasági- vagy más szerződés, vagy az Önkormányzat vonatkozó rendeletének módosításával) 

rendelkezni kell - ha jogszabály nem tiltja - a vagyonelem ezen funkciójának, vagy jellegének 

a megváltoztatásáról. 

 

18. § 

 

(1) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingó vagyontárgy megszerzése, elidegenítése, 

megterhelése esetén a vagyontárgy értékmeghatározásának figyelembevételével értékhatártól 

függetlenül a Képviselő-testület gyakorolja.  

 

(2) Az ingatlanvagyon megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbe és használatba 

adásáról való döntés tekintetében - ha jogszabály másként nem rendelkezik- a vagyontárgy 

értékmeghatározásának figyelembevételével a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi 

jogokat.  

 

(3) Az üzleti vagyon gazdasági társaságba való beviteléről értékhatártól függetlenül a 

Képviselő-testület dönt.  

 



 

(4) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat- és 

hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más Önkormányzat vagy 

állami szerv részére történő átadását, vagy ezen szervektől történő átvételét szolgáló 

megállapodás jóváhagyása. 

 

 

VI. fejezet 

 

9. A vagyonhasznosítás eljárási rendje és nyilvánosságának szabályai 

 

19. § 

(1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását: 

c) a képviselő-testület és bizottságai; 

d) a polgármester; 

e) a jegyző, 

f) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti. 

 

 

(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, vagy más módon 

történő hasznosítása, főszabályként pályáztatási eljárás eredményeként történhet. A 

versenyeztetés részletes szabályait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.  

 

(3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani: 

a) amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke nem éri el: 

aa) ingó vagyon esetén az nettó 5. 000.000 Ft-ot, 

bb) ingatlan vagyon esetén a nettó 20.000.000 Ft-ot, 

b) törvény által kivételként meghatározott esetekben. 

 

(4) Amennyiben a képviselő-testület az Ntv. 11. § (17) bekezdés a) vagy b) pontja szerint a 

versenyeztetés mellőzésével köt a nemzeti vagyon hasznosítására szerződést, nem hoz 

határozatot a hasznosítás kijelöléséről, hanem a hasznosítási szerződés szövegének 

elfogadásával dönt a hasznosítás szerződés megkötéséről.  

 

(5) A vagyonrendelet rendelkezéseit az önkormányzati vagyont kezelő, hasznosító szerv vagy 

személy a Képviselő-testület által jóváhagyott vagyonkezelési szerződés rendelkezésének 

megfelelően köteles alkalmazni. 

 

(6) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki 

hasznosításra az alábbi tartalommal:  

 

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi száma 

b) forgalmi értékének megjelölése 

c) a hasznosítás módja 



 

d) a pályázati feltételek meghatározása 

e) ingatlanértékesítés esetén részletfizetési kedvezmény biztosítása és ezzel 

egy időben a vételár hátralék értékállóságának biztosítása, a vételár 

hátralékra alkalmazható kamat évi mértékének megállapítása, 

f) a rendeletben fel nem sorolt esetekben a tipikus vagy a gyakorlatban ritkán 

előforduló szerződéstípushoz sorolható szerződések megkötése során 

azokról az alapvető szerződéses feltételekről való rendelkezés, melyek 

hiányában szerződés nem jöhet létre. 

 

(7) A tulajdonosi jog gyakorlója a részletfizetési kedvezmény megállapítása során az 

önkormányzati költségvetés vizsgálatát követően külön kérelemre, maximum két év 

időtartamra adhat részletfizetési lehetőséget. A részletfizetés a fizetendő teljes összeg 50 %-a 

lehet, minimum a szerződéskötéskor érvényben lévő jegybanki alapkamat kikötése mellett. 

Részletfizetés esetén annak visszafizetését jelzálogjog bejegyzéssel kell biztosítani. 

 

 

VII. fejezet 

 

10. A vagyongyarapítás szabályai 

 

20.  § 

 

(1) Az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapításáról a polgármester javaslatára a 

képviselő-testület dönt.  

 

(2) A képviselő-testületi döntésnek tartalmaznia kell:  

 

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi száma 

b) forgalmi értékének megjelölése 

c) a szerzés módja 

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek 

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartalma.  

 

(3) Az ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, 

hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és 

milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a tovább hasznosítás lehetőségeit, 

illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.  

 

(4) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést 

kell készíteni.  

 

(5) Az önkormányzat a törvény által előírt, vagy önként vállalt feladatai ellátásához 

ingatlant bérelhet, albérletbe vehet vagy használatba, egyéb módon hasznosításra 

átvehet. Erről a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.   



 

 

(6) Az Önkormányzat intézménye részére ajándékként kapott vagy örökségként hagyott 

vagyon feletti használati jogot az ajándékozó vagy örökhagyó rendelkezése szerint 

megnevezett intézmény részére kell biztosítani. Ha az ajándékozó vagy az örökhagyó a 

vagyon elidegenítéséről és a vételár adott intézmény részére történő átadásáról 

rendelkezett, akkor az elidegenítésről - külön döntés nélkül - azonnal intézkedni kell. 

Az így kapott bevételt az intézmény az ajándékozó vagy az örökhagyó szándéka 

szerint köteles felhasználni.  

 

VIII. Fejezet 

 

11. A vagyonkezelés szabályai 

   

21. §  

 

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonának meghatározott 

körét a Mötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, 

önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja. 

 

(2) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának 

meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre, mind a pályáztatással, mind a 

kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adás esetében. 

 

(3) A Képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás 

elkülönítetten tartalmazza. 

 

22. §  

 

(1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati 

közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által. 

 

(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony 

biztosítása, amely a Mötv. 109. § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet.   

 

(3) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása a rendelet melléklete szerinti 

pályáztatási szabályzat szerinti nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával, majd 

vagyonkezelési szerződés megkötésével történik. 

 

(4) A feladatellátás átadását célzó döntést megelőzően részletes elemzést kell készíteni, mely 

keretében értékelni kell a célt szolgáló vagyon állapotát, alkalmasságát, annak működtetési, 

várható felújítási és fejlesztési költségeit, s mindezeknek az önkormányzati költségvetésre 

gyakorolt hatását is. 

 

(5) A vagyonkezelésbe adásra vonatkozó javaslatot annak Képviselő-testületi megtárgyalását 

megelőzően megvitatja a feladattal érintett önkormányzati bizottság is. 



 

 

(6) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő jogalany 

lehet.  

 

(7) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv a rábízott vagyonról – az Önkormányzat 

közfeladatainak sérelme nélkül – e rendelet és más hatályos jogszabályok, valamint a vele 

kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.  

 

(8) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján 

vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § (11) 

bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa 

alkalmazott harmadik személy eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a 

jogosultnak be kell jelentenie.  

 

(9) A vagyonkezelői joggal felruházott szervezetek az átalakulással egyidejűleg kötelesek 

szerződéseiket a működési forma változás miatt felülvizsgálni és ha szükséges a szerződések 

módosítását kezdeményezni. 

 

(10) Az önkormányzati vagyon kezelője jogosult a működés feltételeként rábízott 

vagyontárgyak: 

a) birtoklására, 

b) használatára, hasznainak szedésére, 

c) bérbeadására és egyéb tulajdonviszonyokat nem érintő hasznosítására  

az Nvtv. 11. § (8) bekezdésének figyelembevételével. 

 

(11) Az önkormányzati vagyon kezelője köteles a működés feltételeként rábízott 

vagyontárgyak: 

a) biztosítására, 

b) a közterhek viselésére, 

c) a vagyon jó gazda módjára történő megőrzésére, 

d) a gazdálkodás szabályai szerinti használatára és gyarapítására, 

e) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására.  

 

23. §  

 

(1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot az Nvtv. 11. § (13) bekezdésben foglalt kivétellel 

ellenérték fejében alapíthat. 

 

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni az adott 

vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon 

értékét, műszaki állapotát, és a vagyonnal kapcsolatos valamennyi kötelezettséget. 

 



 

24. §  

 

(1) A vagyonkezelési szerződésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell 

határozni: 

a) a vagyonkezelési jog gyakorlásának terjedelmét, mértékét és korlátait, az 

esetleges korlátozások pontos megjelölésével, ellenértékét kivéve az Nvtv. 11. 

§ (13) bekezdésben meghatározott esetet, 

b) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az 

önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét 

értékével együtt, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 

c) az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárást, teljesítésének biztosítékait, 

d) a vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolási kötelezettség módját, az 

elszámolási kötelezettség tartalmát. A vagyonkezelési szerződés melléklete - a 

vonatkozó jogszabályi lehetőségekkel összhangban - az elkészített elszámolási 

rend, amely biztosítja, hogy a vagyonkezelő saját vagyonától elkülönítetten, 

analitikus nyilvántartások útján tételesen kimutassa a vagyonkezeléssel 

kapcsolatos bevételeit, költségeit, számláit, vagyon- és pénzmozgásokat, a 

vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolót a vagyonkezelőnek a tárgyévet 

követő év február 28-ig kell elkészíteni, 

e) a felmondási lehetőségeket és feltételeket, felmondási időt. Ezzel 

összefüggésben ki kell kötni, hogy a vagyonkezelő súlyos szerződésszegése 

esetén, vagy ha az ellenőrzésre feljogosított tevékenységét akadályozza, a 

szerződés azonnali hatállyal felmondható, 

f) a vagyonkezelési szerződésben az is kiköthető, hogy a kezelőt csak a 

szerződésben meghatározott eredmény elérése esetén illeti meg díjazás, mely 

azonban nem érinti a vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerült költségek 

megtérítését, 

g) az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles 

beszerezni az átadó írásos hozzájárulását is,  

h) a vagyonkezelő a beruházást, felújítást, ha annak fedezete önkormányzati 

forrásból származik csak az önkormányzat költségvetési rendeletében, vagy 

egyéb testületi határozatokban szabályozott módon és keretek között végezheti, 

az egyéb forrásból megvalósuló beruházások és felújítások esetében a 

feltételeket a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni, 

i) a vagyonkezelési szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosítására szolgáló 

mellékkötelezettségeket (letét, engedményezés, stb.) és egyéb biztosítékokat, 

j) a vagyoni, személyi és szakmai jellegű feltételek igazolásának módját, 

k) a vagyon megterhelésével kapcsolatos tiltást, 

l) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit, azaz:  

 



 

la) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott 

időtartam elteltével,  

lb) a szerződés felmondásával,  

lc) közös megegyezéssel, 

ld) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés 

felmondásával,  

le) közös megegyezéssel, 

lf) a vagyonkezelő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

lg) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisü-

lésével, vagy 

lh) a szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

egyéb ok, vagy feltétel bekövetkezése esetén.  

m) felmondási idő: 

ma) rendes felmondás esetén legalább 6 hónap, 

mb) rendkívüli felmondás esetén legalább 1 hónap, 

mc) a felmondás azonnali hatállyal történhet a Mötv. 109. § (12) 

bekezdésében meghatározott esetben. 

 

(2) A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokat. 

 

25. §  

 

(1) A vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal jegyzője felelős.  

 

(2) Az ellenőrzés feladata a vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a 

nyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenőrzése, továbbá a 

jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő vagyongazdálkodási 

intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. 

 

(3) Az összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza a tulajdonosi ellenőrzés által végzett 

tevékenység bemutatásét és a tulajdonosi ellenőrzés által tett megállapításokat és javaslatokat. 

 

(4) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, vagy adatbekérés útján, elsősorban a 

tulajdonosi ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belső 

szabályzatokban található leírások, útmutatók, valamint a részletes vizsgálati programban 

meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani. 

 



 

IX. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

26. §  

 

(1) Ez a rendelet 2021. december 1. napján lép hatályba. 

 

(2)  Hatályát veszti Aszód város Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól 30/2012.(XI.13.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Aszód, 2021. november … 

 

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

polgármester 

dr. Lukács Adrienn  

jegyző 

 


