
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2003. (XII. 11.) RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYAIRÓL  

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
 
Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében figyelemmel az 1. § (6) 
bekezdés b.) pontjára a 78., 79. és 80. §-okban foglaltak végrehajtására Nyárlőrinc 
Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
(továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingatlan és ingó 
vagyontárgyakra, közművekre, valamint pénzvagyonra, értékpapírokra és az 
Önkormányzatot megillető egyéb vagyonértékű jogokra (továbbiakban: 
önkormányzati vagyon). A rendelet az önkormányzat költségvetési gazdálkodási 
rendjét nem érinti. 

(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat szervei 
és intézményei a rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. E tekintetben az 
önkormányzat szervei és intézményei különösen: 

- az Önkormányzat képviselőtestülete és annak – SZMSZ-ben meghatározott – 
bizottságai, valamint a polgármester, 

- a Polgármesteri Hivatal, 

- az Önkormányzat oktatási intézményei. 
 

(3) Az önkormányzat szervei és intézményei a rájuk bízott önkormányzati vagyont 
kötelek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és 
gyarapítani. 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzati vagyont a törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint a forgalomképes vagyon körébe 
tartozó vagyontárgyak alkotják. 

(2) A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatok ellátásra szolgáló vagyon, 
amelyet a számvitelben a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. 
a.) Forgalomképtelen törzsvagyon: 

- helyi közutak, járdák és műtárgyaik, 

- terek és parkok, 

- köztéri műalkotások 
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- jogszabály szerint levéltári anyagok, 

- temető 

- Árpád-kori romkert 

- mindazon vagyontárgy, amelyet jogszabály, vagy a képviselőtestület 
rendeletével annak nyilvánít. 

b.) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 

- közművek, 

- 1 intézményi ingatlanok, középületek a művelődési ház kivételével 

- polgármesteri hivatal ( községháza ) 

- egészségügyi és szociális célt szolgáló ingatlanok 

- 2 sportlétesítmények a sportpálya, sportöltöző kivételével 

- a képviselőtestület által meghatározott további ingatlanok, 
ingóságok. 

 
(3) A forgalomképes vagyon, ha jogszabály másként nem rendelkezik mindazon 

vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzati vagyont – ezen belül a törzsvagyont elkülönítve – az 

érvényes számviteli szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. 

(2) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés közútján vagy 
egyéb más módon szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell. 

(3) Az önkormányzat vagyoni helyzetéről évente vagyonleltárt kell készíteni, amely 
a mindenkori éves zárszámadás melléklete. 

 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 
 

4. §3 
 

 
(1) Az Önkormányzatot megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon 

kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

(2) A tulajdonost megillető jogokat az Mötv. 106-110. §-ában foglaltak értelmében a 
képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire, intézményeire, és hivatalára 
átruházhatja. 

(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra az Mötv. 
109. §-a és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat 
átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. 

(4) A vagyonkezelői jog ellenértékét, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a 
vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait a vagyonkezelési 
szerződésben kell rögzíteni. 

(5) Ingyenes vagyonkezelői jog kizárólag kijelöléssel szerezhető meg. 

(6) A vagyonkezelői szerződést a képviselő-testület jóváhagyását követően a 
polgármester köti meg a vagyonkezelővel. 
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5. § 
 

(1) A Képviselőtestület rendelkezik: 

- az önkormányzati vagyon – a (2) bekezdésben foglaltak szerint – 
elidegenítéséről, megterheléséről, bérbe, használatba vagy haszonbérletbe 
adásáról, vállalkozásba vagy alapítványba való beviteléről és megszerzéséről, 

- bérbe, használatba vagy haszonbérbe adott ingatlanok bérleti, haszonbérleti 
díjának megállapításáról – kivéve jogszabály által szabályozott eseteket -, 
továbbá a bérleti, haszonbérleti díj megfizetésének mérsékléséről vagy 
elengedéséről, 

- bérbe, használatba vagy haszonbérbe adott ingatlanok tekintetében a bérlő 
által kezdeményezett, a tulajdoni viszonyokat nem befolyásoló 
tevékenységekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadásáról, 

- a törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok alkalomszerű, valamint legfeljebb egy 
év időtartamú határozott idejű és érték ellenében történő bére vagy 
használatba adása, 

- önkormányzati bérlakások bérbe vagy használatba adása. 

(2) A Polgármester hatáskörébe tartozik: 

- a közterület-használati engedélyek megadása, 

- a közszolgálatban nélkülözhető, felesleges ingó vagyontárgyak elidegenítése, 
100 E/Ft-ig 

- hatósági eljárások körében felmerülő tulajdonosi hozzájárulások megtétele, 

- gazdasági társaságban az önkormányzat képviselete és ennek körében a 
szavazati jog gyakorlása, kivéve az önkormányzat többségi (51%-nál 
nagyobb) részvételével működő gazdasági társaságokat, valamint az 
önkormányzat tagsági jogait érintő vagy számára vagyoni kötelezettségeket 
megállapító ügyekben adható szavazatokat, mely szavazatokhoz a 
képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. 
 

Eljárás a tulajdonos képviseletében 
 

6. § 
 

Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát 
a polgármester gyakorolja. 
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. 
 

Az Önkormányzati vagyon hasznosításának általános szabályai 
 

7. § 
 
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és 

önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása. 

(2) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás különösen az egyes vagyontárgyak 
használatba, bérbe-, vagy haszonbérbe adása, vállalkozásba vagy alapítványba 
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való bevitele, illetve a feladatok ellátáshoz nem szükséges vagyontárgyak 
elidegenítése, továbbá új vagyontárgyak szerzése. 

(3) Az önkormányzati vagyon hasznosítása az Önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

8. § 
 
(1) Az önkormányzati vagyon kezelője jogosult a vagyontárgyak birtoklására, 

használatára, a birtokvédelemre. 

(2) Az önkormányzati vagyon kezelője köteles a vagyontárgyak fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat ellátni. 

(3) Az önkormányzati vagyon kezelője – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
Polgármesteri Hivatal. 

(4) Az oktatási intézmény alapító okiratában az intézmény használatába adott 
vagyontárgyak kezelője az oktatási intézmény vezetője. 

 

A törzsvagyon hasznosítása 
 

9. § 
 

(1) Az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyait – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel 
– elidegeníteni, megterhelni és vállalkozásba adni nem lehet. 

(2) A korlátozottan forgalomképes ingatlanok tulajdonjogának átruházása csak az 
önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak megváltozása, vagy 
megfelelő csereingatlan biztosítása esetén lehetséges. 

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat gazdasági társaságba vagy 
alapítványba bevinni, továbbá ingyenesen és határidő nélkül bérbe vagy 
használatba adni csak jelentős gazdasági haszon vagy kiemelt önkormányzati 
érdek esetén lehet. A hasznosítás azonban a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgy tulajdonjogának megváltozását nem eredményezheti. 

 

A forgalomképes vagyon hasznosítása 
 

10. § 
 

(1) A forgalomképes vagyon – a rendeletben foglalt korlátozásokkal – 
megterhelhető, bérbe, használatba vagy haszonbérbe adható, illetve 
elidegeníthető. 

(2) Beépítésre alkalmas földterületek bérbe- vagy haszonbérbe adása, valamint 
beépítetlen belterületi ingatlanokra vonatkozó szerződések időbeli hatályának 
meghatározása esetén a rendezési tervben foglaltakat figyelembe kell venni. 

(3) A forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgyakkal vállalkozás 
folytatható, az önkormányzat azonban csak olyan gazdasági társaságban vehet 
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részt, amelynek felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 

(4) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, melynek 
tevékenysége az önkormányzat ellátási felelőssége körébe tartozik, az 
önkormányzat tulajdoni aránya 51%-nál kevesebb nem lehet. 

(5) Az Önkormányzat saját nevének a vállalkozás cégnevében történő 
feltüntetéséhez nem járulhat hozzá. 

 

A vagyonhasznosítás eljárási szabályai 
 

11. § 
 

Valamely vagyontárgy hasznosítását kezdeményezheti: 

- a képviselőtestület bármely képviselője vagy bizottsága, valamint a 
polgármester, 

- a Polgármesteri Hivatal 

- természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli 
szervezetei a hasznosításra irányuló kérelem formájában. 

 

12. § 
 
(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási 

esetekben a Pénzügyi Bizottságot javaslattételi jogosultság illeti meg a 
hasznosítás módjára és a hasznosítás ellenértékének meghatározására. 

(2) Épülettel, építménnyel beépített ingatlant csak – jogosultsággal rendelkező 
külső szervezet, személy által végzett – forgalmi értékbecsléssel megalapozva 
lehet értékesíteni. 

(3) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelére csak közgazdasági 
megalapozás (hozamszámítás) alapján lehet javaslatot tenni. 

 

13. § 
 
A tulajdonosi jogkör gyakorlója a vagyon hasznosítását pályázat kiírásához kötheti. 
Ennek során határozatban állapítja meg a hasznosítási feltételeit és a pályázat 
meghirdetésének szabályait. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

14. § 
 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Nyárlőrinc, 2003. december 09. 
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 Pancza János sk.  Zayzon Jenőné sk. 
 polgármester jegyző 
 
Megjegyzés: 
 

1. Módosította: 6/2005. (V.02.) ÖR.  
Hatályba lépés napja: 2005. május 2. 
 

2. Módosította: 1/2007. (II.19.) ÖR. 
Hatályba lépés napja: 2007. február 19. 
 

3. Módosította: 10/2012. (XII. 27.) ÖR. 
Hatályba lépés napja: 2012. december 28. 


