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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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   készítésére 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester                      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2013. évi ellenőrzési munkaterve alapján kiemelten vizsgálta, 

hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 9.§ (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a képviselő-testületek eleget tettek-e a közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv-készítési kötelezettségüknek. Mindez alapján a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Főigazgatója törvényességi felhívással élt Lengyeltóti Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felé, mivel nem tűzte napirendjére a vagyongazdálkodási terv készítését, illetve 

ilyen tervet elfogadó határozatot nem hozott; így mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett 

el. 

 

A T. Képviselő-testület 2012. novemberi testületi ülésén fogadta el Az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IX.28.) rendeletét, melynek 1. mellékletét képezte az 

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.  

 

A törvényességi felhívás szerint határozattal kell elfogadni a vagyongazdálkodási tervet, melyet jelen 

előterjesztés mellékleteként, átdolgozva terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra és 

elfogadásra. 

 

Határozati javaslat 

 

1) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Főigazgatója törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért. 

 

2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2013. február 25.  

 

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 

KÖZÉP- ÉS HOSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Záradék: 

Jelen közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete a …./2013.(III…) önkormányzati határozatával fogadta el. 
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A jelenlegi megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények, a közszolgáltatási rendszer, ezen belül az 

önkormányzati rendszer átalakítása és az ehhez igazodó új jogszabályi rendelkezések, a feladatalapú 

finanszírozás és a leszűkített központi támogatási rendszer azon feladat elé állítja az 

önkormányzatokat, hogy a működésük biztosítása és eredményes gazdálkodásuk fenntartása 

érdekében új módszereket, stratégiákat alakítsanak ki. 

 

A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén 

szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan – más koncepciókkal, 

stratégiákkal összhangban - megfogalmazza a hatékony, 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 bérbeadásának biztosítása, 

- a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése, 

- a gazdaságosan nem hasznosítható ingatlanok értékesítése. 

 

I. 

 

A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető központi és helyi jogszabályok 

 

Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg jelentős jogszabályi 

változások történtek, amelyeknek nagy része érinti és lényegesesen meghatározza az önkormányzat 

gazdálkodását, ezért az új jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükséges a helyi szabályozási 

rendszer harmonizációját a felsőbb szintű jogszabályokkal megteremteni. Magyarország Alaptörvénye 

38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-(2) bekezdése 

szerint a nemzeti vagyon, - ezen belül az önkormányzati vagyon – alapvető rendeltetése a közfeladat 

ellátásának biztosítása. 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 következetesen végrehajthatóak legyenek. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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, (ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is), valamint a kisebbségi 

önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új Áht. jelentős adminisztrációs terhet 

jelentett. A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően kell végezni. A vagyont főszabályként 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. 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről 

szóló 7/1994.(II.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának helyi szabályairól; felek jogairól, 

kötelezettségeiről. 
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Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) önkormányzati 

rendelet tartalmazza a lakbérek mértékét. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítéséről szóló 18/1994.(XI.27.) önkormányzati rendelet rendelkezik az önkormányzati 

bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének, cseréjének feltételeiről, 

szabályairól. 

  

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 

szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet szabályozza többek között a közterületek rendeltetéstől 

eltérő használatát, annak feltételeit, eljárási rendjét, valamint megállapítja a közterület használati díjak 

mértékét. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IX.28.) 

önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzati vagyon csoportosítását, rendelkezik a 

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről, továbbá tartalmazza a vagyon 

hasznosításának, értékesítésének szabályait. 

A vagyongazdálkodásra vonatkozó, a vagyongazdálkodást érintő helyi önkormányzati rendeleteknek 

meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott elveknek, rendelkezéseknek. 

A Nvtv. előírásainak megfelelően, a Képviselő-testület új vagyonrendeletet fogadott el, vagyonát az új 

csoportosításnak megfelelően besorolta, melynek során nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná egy vagyontárgyát sem kívánta nyilvánítani. 

A vagyonrendelet szolgál alapul a vagyongazdálkodás helyi szabályozásának. 

Rendszeresen felül kell vizsgálni az önkormányzat azon rendeleteit, melyek a vagyongazdálkodást 

érintik. 

Az önkormányzat vagyongazdálkodással foglalkozó további rendeletei: az önkormányzat 

költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló, a Helyi Építési Szabályzatról szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletek. 

 

II. 

 

Társadalmi-gazdasági környezet változása 

 

A közfeladatok átalakulása 

 

A közfeladatok ellátási rendszerének folyamatban lévő átalakítása az önkormányzati rendszert is 

érinti. Önkormányzati szinten fel kell/kellett készülni arra, hogy a járások megalakulása, az oktatás 

állami fenntartásba kerülése az önkormányzati vagyonkört is érinti. 

2013. január 1-jével a változások megkezdődtek: 

- az oktatás, az oktatási épületek fenntartásával együtt állami kézbe került, 

- a hatósági igazgatási feladatok 40 %-ának átvételével megkezdték munkájukat a járások. 

 

A hatósági ügyintézés terén 2014-ig az állami szerepvállalást tovább kívánják bővíteni, ezért 

Lengyeltótinak a Fonyódi járásban elfoglalt szerepét a helyi és a kistérségi lakosság érdekében is 

erősíteni kell. 

 

Középtávú célnak tekinthető, hogy a Fonyódi Járási Hivatali Kirendeltség helyben maradjon, ehhez 

lehetőség szerint a volt mozi épületéből kialakított Közösségi épület adjon helyet a jövőben a tervezett 

feladatbővülés miatt, helyhiány okán esetlegesen a Közös Önkormányzati Hivatalunk épületéből 

kiszoruló kirendeltségnek. 

 

Az állami támogatások, feladat finanszírozás: 

 

Az utóbbi időben bevezetett gazdasági intézkedések, a központi költségvetési támogatások 

csökkentése, egyes támogatások megvonása következtében a rendelkezésre álló forrásokból csak 

részlegesen lehet a feladatok teljesítését megvalósítani. 

A megváltozott gazdasági helyzetben a vagyongazdálkodás új hangsúlyt kap, egyik meghatározó 

feladata lehet a kiesett támogatások pótlása, a gazdálkodás átalakításával, új források lehetőségeinek 

feltárásával. 
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III. 

 

Az önkormányzat vagyona           

                             

Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon közvetlenül a 

kötelező önkormányzati feladatkör vagy hatáskör ellátását szolgálja, így korlátozott rendelkezési jog 

társul hozzá.  

 

1. Forgalomképtelen törzsvagyon 

 

A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek csoportját: 

a.) kizárólagos tulajdonban lévő dolgok, (a helyi közutak és műtárgyaik, az önkormányzat 

tulajdonában álló terek, parkok) 

b.) a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyon. Az önkormányzat vagyonrendelete nem sorolt vagyont a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe. 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti. A 

törzsvagyon forgalomképtelen része – az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel – nem idegeníthető el, 

vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető 

meg, 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. 

 

2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

 

A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet 

korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely esetében törvényben vagy 

önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

 

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon megfelelő fenntartásáról, 

karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az ide sorolt 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. 

 

Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó 

ingatlanvagyonnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelő tervszerű felújítása, ezáltal értékének 

növelése. 

 

A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával, valamint 

vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának 

veszélyeztetése nélkül kell folytatni. 

 

3. Üzleti vagyon 

 

A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott keretek 

között – szabadon rendelkezik. A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, 

valamint használatba adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 

 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásnak négy fő területe van: 

- a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, adomány elfogadása, 

térítésmentes juttatás, kisajátítás) 

- a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) 

- vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás) 

- értékesítés, térítésmentes átadás, csere. 

 

Az önkormányzat vagyonkimutatását az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a 

zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának 
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meghatározásáról szóló 3/2006.(II.15.) önkormányzati rendelet szerint összeállított mérlegek 

tartalmazzák. 

 

IV. 

 

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodás 

 

Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési 

stabilitás biztosítása érdekében. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak 

(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás 

színvonalának emelése érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni 

kell.  

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani 

azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni 

az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására 

illetve beruházásra kell fordítani. 

 

Ingatlangazdálkodás 

 

Az ingatlanok hasznosítása döntően bérbeadás vagy értékesítés útján valósul meg. A hasznosítás 

természetes személyek vagy átlátható szervezetek részére történhet. A vonatkozó elvek két nagyobb 

részre oszthatóak, az ingatlanok funkciójára és jellegére tekintettel. 

 

1. Értékesítési elvek 

 

a) Lakások esetén Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994.(XI.27.) önkormányzati rendelet a lakások értékesítésének 

feltételeit részletesen és egyértelműen szabályozza. Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő vételi 

kérelme – amennyiben a kérelem a jogszabályi feltételeknek megfelel – értékesítési javaslattal kerül a 

képviselő-testület elé. 

A bérlő elővásárlási joga – a műemléki épületek kivételével – megelőzi az Nvtv. szerinti, az Államot 

illető, az 5 millió Ft forgalmi értéket elérő illetve meghaladó lakások esetén fennálló elővásárlási 

jogot. 

 

Üres önkormányzati lakásokra érkezett vételi kérelem esetén javasolt a rossz műszaki állapotban lévő, 

bérleteztetés útján nem, vagy aránytalanul magas összeg ráfordításával hasznosítható lakások 

értékesítése. 

 

b) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel egyrészt finanszírozza a szociális bérlakás 

fenntartását, másrészt költségvetési bevételt jelent, így a helyiségek hasznosításának elsődleges 

formájának a bérbeadást kell tekinteni.  

Akkor javasolt az értékesítés, amennyiben az üres helyiség műszaki állapota miatt bérbeadás útján 

nem hasznosítható, vagy ha a helyiség értékesítésével – megelőző gazdaságossági számítás szerint - 

lényegesen jobb költségmegtakarítást, illetve bevételnövekedést lehet elérni, mint a bérlet 

fenntartásával.      

Amennyiben a gazdaságossági számítás alapján az értékesítés javasolt, de a helyiség kedvező 

elhelyezkedésű, jó műszaki állapotú, hosszú távon biztos bevételt eredményez a bérbeadása, akkor 

javasolt az ingatlan megtartása. 

Az előzőekben említett 25 millió Ft-os értékhatár a kötelező versenyeztetés szempontjából, illetve az 5 

millió Ft feletti forgalmi érték esetén az Állam elővásárlási joga itt is irányadó. 

 

2. Bérbeadással összefüggő elvek 

 

a) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadás útján történő hasznosításának szabályait a lakások 

és helyiségek bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) önkormányzati rendelet, a lakbérek mértékét és a 

lakbértámogatás formáit az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) 

önkormányzati rendelet határozza meg a helyi sajátosságok figyelembe vételével. 
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A rendelet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződése főszabályként határozott idejű. Ennek lejártát 

megelőzően benyújtott kérelemre lehetőség van annak meghosszabbítására. A helyi igények 

figyelembe vételével a kötött felhasználású önkormányzati tulajdonú lakások az ún. szolgálati lakások, 

melyek számát Lengyeltóti Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten próbálja az igénylők számára 

tekintettel racionalizálni, fenntartani. 

 

A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni, a hátralékok behajtása iránt a szükséges 

intézkedéseket továbbra is meg kell tenni. A lakások bérbeadásánál fokozottan kell vizsgálni, hogy a 

kérelmező havi jövedelme lehetővé teszi-e a bérleti díj, és a rezsi költségek megfizetését. 

 
Az önkormányzat bérlakásállományát 35 db lakás alkotja, melyből jelenleg 3 db. üres.  

Hosszú távon a lakások közül az értékesítés lehetőségét meg kell vizsgálni a Zrínyi u. 4. (Korenika-

féle), Zrínyi u. 10. (Kovácsy-féle), és a Zrínyi u. 34. szám alatti (Henger-féle) szolgálati elhelyezési 

célú ingatlanok esetében tekintettel arra, hogy az érintett lakások családi házak, a fenntartásuk 

költséges, bérleményként való hasznosításuk nagyon nehéz az alapterületük és a komfortfokozatuk 

miatt. 

Az üresen álló lakások közül a volt Bazsák-féle romos, nem megfelelő műszaki állapotú ingatlan 

bontását, majd a terület további hasznosítását kell átgondolni a jövőben. 

 
b) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályait a fent idézett önkormányzati 

rendeletek részletesen tartalmazzák. A bérbeadás során fő elvként annak kell érvényesülnie, hogy a 

helyiségek pályázati eljárás keretében kerüljenek bérbeadásra.  

A piaci bérleti díj meghatározása során a városon belüli elhelyezkedés (a helyiség mennyire 

frekventált területen található) illetve a helyiség rendeltetése, és egy helyiségen belül pedig az 

alapterület funkció szerinti megosztása, a helyiség műszaki állapota, közművesítettsége, kiszolgáló 

célú helyiségek (pl. raktár, vizes blokk), épületen belüli elhelyezkedése (földszint, pince, emelet) 

illetve megközelíthetősége, valamint az a körülmény kerül figyelembe vételre, hogy rendelkezik-e a 

helyiség megfelelő reklámfelülettel. 

A legmeghatározóbb tényező a bérleti díj meghatározása során a helyiség városon belüli 

elhelyezkedése.  

Pályázattal érintett, jelenleg kötött felhasználási célú helyiségek és ingatlanok esetében a kötelem 

lejártát követően törekedni kell a szabad bérleti jogviszony keretében történő hasznosításukra (pl. 

Csokonai utcai volt rendőrségi épület és a Bútorbolt épülete).  

Az önkormányzat 13 db helyiséggel rendelkezik, melyből jelenleg 4 db üres; 7 db garázsból pedig 3 

garázsnak nincs bérlője. 

 

Mindkét bérleti jogviszony során a bérlő által elvégzett felújítási munkák bérleti díjba történő 

beszámításának lehetőségét és mértékét, az eljárásra vonatkozó szabályokat az idézett önkormányzati 

rendeletek tartalmazzák. 

 

c) Egyéb ingatlan (beépítetlen terület, külterületi, mezőgazdasági ingatlanok) esetén az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet 

szabályai szerint történik a hasznosítás. 

A bérbeadás során figyelembe kell venni az Nvt. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 

(különös tekintettel a pályáztatási kötelezettségre), valamint törekedni kell, hogy harmadik személy 

részére történő hasznosítás az önkormányzat számára minél kedvezőbb kondíciókkal, alapvetően piaci 

ellenérték megállapítása mellett történjen. 

Ugyanakkor szántók esetében fontos cél a mezőgazdasági területek egyesítése, egybevonása tekintettel 

a területek saját célú hasznosítására (pl. START közmunkaprogramban, „zöld- és barnamezős” 

beruházásoknál).  

Közép- és hosszú távú gazdálkodási cél a mezőgazdasági területek egyesítése, bővítése ingatlancsere 

útján. Csere-ingatlanként felajánlható rossz adottságú vagy nehezen értékesíthető (pl. Virág utcai) bel- 

és külterületi ingatlanok felmérése és számba vétele. 

 

Ingó vagyongazdálkodás 

 

A fenntartott intézmények a feladat ellátásához szükséges gépekkel, berendezésekkel, felszereléssel 

rendelkeznek. 
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Közép- és hosszú távú célkitűzés az ingó vagyon értékének megőrzése, az önkormányzati feladatellátás 

tárgyi feltételinek magas színvonalú biztosítása. 

A nagy értékű eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell végezni. Az eszközt 

mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg javítással a működőképességét biztosítani lehet. Új 

eszközbeszerzést – fentiek figyelembevételével - csak indokolt esetben és 

a használhatatlan eszközök pótlására lehet teljesíteni. 

 

V. 

 

A vagyongazdálkodás szervezete, az adatok nyilvántartása 

 

1. Szervezet, irányítás 

 

Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben meghatározott hatáskörök 

alapján a Képviselő-testület és a Polgármester gyakorolja. 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtását a Lengyeltóti Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti egységei a jegyző irányításával látják el. 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának módját, a feladatokra 

vonatkozó eljárási rendelkezéseket a Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai tartalmazzák. 

 

 

2. A gazdálkodás alapjául szolgáló nyilvántartások 

 

Az Nvtv. 10.§ (1) bekezdése kötelezettségként írja elő, hogy a nemzeti vagyont, annak értékét és 

változásait a tulajdonosi jogok gyakorlója nyilvántartja. A vagyongazdálkodási nyilvántartás a 

vagyonkataszter, amely az ingatlan-nyilvántartással összhangban, bruttó értéken tartja nyilván az 

önkormányzati vagyon elemeit. 

A vagyonkatasztert, továbbá a lakásállományról és a bérbeadott lakásokról és helyiségekről a 

naprakész nyilvántartást a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája vezeti. 

 


