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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 2012. június 
30-i módosításával új rendelkezések léptek életbe. A 9.§ (1) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 
 
„7.§ (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A 
nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.” 
 
„7.§ (2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az 
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése.” 
 
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás 
formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás folytatásával 
történő vagyonhasznosítást. 
 
A Nvtv. rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon 
részét képezi. Ez lehet törzsvagyon, vagy üzleti vagyon.  
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör, vagy hatáskör gyakorlását 
szolgálja.  Minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. 
Forgalomképtelen törzsvagyon, melyet a törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
álló vagyonnak minősít, valamint törvény, vagy helyi rendelet nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.  
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körét szintén törvény, vagy helyi rendelet 
állapítja meg. Ez a minősítés addig áll fenn, míg az adott vagyontárgy közvetlenül 
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 
A nemzeti vagyon kezelésére az állam, a helyi önkormányzat szervei, intézményei, valamint 
ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek jogosultak. 
A törvény rögzíti, hogy a nemzeti vagyon tulajdonjoga térítésmentesen átruházható a 
közfeladatok ellátójára az állam és a helyi önkormányzat között, valamint kimondja, hogy az 
önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van. 
 
 Fentiek alapján javaslom a vagyongazdálkodási terv elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, 
valamint a 7. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából elfogadja Pásztó Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint. 

 
 

Pásztó Városi Önkormányzat  
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 
 
I. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013 – 2017 évekre: 
 
I.1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
I.2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
 
I.3.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (építés, felújítás, beszerzés) céljait a Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. A fejlesztések 
finanszírozását elsősorban pályázati támogatás igénybevételével kell biztosítani. 
 
I.4.) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 

A hasznosítás formái: 
 
 A kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon hasznosítása 
 
Az önkormányzat kötelező feladatai ellátását szolgáló vagyona a nemzeti vagyon részét 
képező törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes). A vagyon 
vállalkozási tevékenységbe nem vonható, még tartaléktőke címén sem. Az egyes 
ingatlanok kötelező feladatellátáshoz nem szükséges része (földhivatali megosztással) 
elkülöníthető és áthelyezhető az üzleti vagyoni körbe.  
 
 
 
 



 A kötelező feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
 
A rendelkezésre álló szabad vagyon (üzleti vagyon) értékesítésénél az önkormányzati 
vagyonrendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell 
eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 
gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési 
kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál. 
 
 Bérlet útján történő hasznosítás 
 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. Ennek 
érdekében folyamatos pályáztatás, hirdetés szükséges az önkormányzat honlapján, 
illetve a helyben szokásos módon.  
 
 Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
 
A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonnal vállalkozási 
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet 
részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
 
I.5.) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
 
I.6.) Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 
elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve 
tulajdonában tartja. 
 
I.7.) Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgyak az időmúlás során 
várható értéknövekedése, a vagyontárgy az üzleti vagyoni körbe helyezést követően 
elidegeníthető. Az elidegenítés során, a piacon elérhető legmagasabb árra, vagy az 
összességében az Önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 
 
I.8.) Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokat  a vagyon-nyilvántartásban  
folyamatosan vezetni kell és kiemelt figyelmet kell fordítani annak aktualizálására. 
 
I.9.) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
I.10.) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében az önkormányzat honlapján 
és helyben szokásos módon folyamatos hirdetés szükséges. 
 
I.11.) az önkormányzat az előkészített és megkezdett beruházások sikeres megvalósítása, 
befejezése érdekében hozzon határozatokat. 



 
II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013- 2021 évekre: 
 
II.1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
 
II.2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú 
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.  
 
II.3.) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak való megfelelés, az 
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.  
 
II.4.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 
előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet változásával 
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
 
II.5.) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására illetve a beruházásokhoz és a pályázatokhoz szükséges önrészre kell fordítani. 
 
II.6.) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális 
kihasználására kell törekedni. 
 

 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

vagyongazdálkodási terv alkalmazásáról és szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 

Felelős: polgármester, vagyonkezelő 
Határidő: folyamatos 

 
 
Pásztó, 2013. február 12. 
 
 
        Sisák Imre 
                 Polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála  
 címzetes főjegyző 


