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Ecser Nagyközség Önkormányzata 

7/2013. (III.13.) sz. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 
Egységes szerkezetben 

Módosítva: 14/2014.(XI.13.); 7/2015.(IV.23.) 

 

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, 109. § (4) 

bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 

3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bek. b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Ecser Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) tulajdonában lévő a nemzeti vagyonról szóló Nvtv. 1. § (2) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározott vagyonelemekre. 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletének és elidegenítéseinek szabályairól, valamint a közterületek használatáról és rendjéről 

külön önkormányzati rendeletek rendelkeznek.  

 

2. Az önkormányzati vagyon besorolása 

 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak forgalomképtelenek vagy 

korlátozottan forgalomképesek. Törzsvagyonná, törvény előírásán túl, az Önkormányzat 

vagyonából azok a vagyonelemek minősíthetők, amelyek a közszolgáltatások és 

közhatalmi feladatok ellátására, a helyi közösség szükségleteinek kielégítésére, vagy 

közhasználatra közvetlenül szolgálnak, vagy az Önkormányzat egyéb céljainak 

megvalósítása érdekében indokolt a törzsvagyonná minősítés. 

(3) Az üzleti vagyon körébe az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó önkormányzati 

vagyontárgyak tartoznak. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek egyikét sem minősíti 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak.  

 

3. § 

 

(1) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak: 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) az Önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok, 

c) az Önkormányzat tulajdonában álló vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi 

létesítmények, 
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d) mindaz a vagyon, amit törvény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonának nyilvánít, 

e) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy önkormányzati rendelet nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít 

(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, a vagyonkezelői jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetők meg, 

azokon osztott tulajdon nem létesíthető. 

(3) A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak tételes listáját az 1. számú. 

melléklet tartalmazza. 
 

 

4. § 

 

(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak: 

a) a védett természeti terület és természeti emlék, 

b) a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék, 

c) közművek, 

d) közterületi műalkotások, 

e) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a képviselőtestület rendelettel annak nyilvánít. 

(2) Önkormányzati intézmény elhelyezését, működését szolgáló ingatlan vagy ingatlanrész 

kizárólag azt követően idegeníthető el, ha az intézmény működéséhez az ingatlan 

használata szükségtelenné vált. Az erre vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(3) Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatások alapvető funkcióját, 

vagy a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló 

a) a művelődési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sportfeladatokat ellátó intézmények, 

egyéni és társas vállalkozások használatában lévő önkormányzati vagyon, 

b) a közüzemi szolgáltatást végző vállalkozások, társaságok használatában lévő 

alaptevékenység ellátásához szükséges önkormányzati vagyon 

c) a képviselőtestület, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló épület. 

(4) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes listáját a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

(5) Korlátozottan forgalomképes vagyon továbbá az, amelyek elidegenítése külső szervek 

vagy a képviselőtestület döntésétől függ. Ezen ingatlanok elidegenítéséhez a 

forgalomképességet akadályozó okokat meg kell szüntetni, a szükséges feltételeket 

teljesíteni kell. 

 (6) Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új besorolását a 

vagyon-nyilvántartásban, az ingatlan kataszterben és a rendelet megfelelő mellékletében át 

kell vezetni, a kialakuló ingatlan-nyilvántartási állapotnak megfelelően. 

(7) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél 

fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon 

körébe tartozna, a szerzést követő képviselőtestületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy 

valamely típusba történő besorolására vonatkozóan, abban az esetben, ha a vagyontárgy 

besorolása a jogszabályi rendelkezések alapján nem egyértelmű. 
 
 

5.§ 

 

(1) Az Nvt. 3. § 18. pontja szerinti üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tételes listáját 

a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
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6.§ 

 

(1) Ecser Nagyközség Önkormányzatát - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik 

mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 

megilletik, vagy terhelik. 

(2) Az Önkormányzat korlátolt felelősségű társaságnak, részvénytársaságnak, nonprofit 

gazdasági társaságnak lehet tagja. A tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, 

üzemeltetésére intézményt, gazdasági társaságot alapíthat. A vagyontárgyait bérbe, 

használatba, kezelésbe adhatja, a vagyonvesztést kizáró garanciák beépítésével. 
 

3. A vagyon nyilvántartása, vagyonkimutatás 
 

7.§ 

 

(1) Az Önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell nyilvántartani. 

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a hatályos jogszabályok alapján 

ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és azt folyamatosan vezetni. A kataszter 

elkülönítetten tartalmazza a törzsvagyon (forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyon) és üzleti vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó 

főbb adatokat, továbbá a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéket és a becsült bruttó 

értéket. 

(3) A kataszter elkészítéséről és folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat 

tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyeztetéséről a jegyző gondoskodik. 

(4) Az önkormányzat vagyonát december 31-i fordulónappal leltározni kell a leltározási és 

leltárkészítési szabályzat előírásai szerint. 

(5) Az eszközök - kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a 

beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) - leltározását mennyiségi 

felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az 

idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő 

értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel 

kell végrehajtani. 

(6) A (4) bekezdés szerinti leltározást két évenként kell végrehajtani. 

 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a mérlegfordulónapi 

vagyonállapotot tükröző vagyonkimutatást kell csatolni. 

A vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait 

(eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. 

(2) A vagyonkimutatás elkészítéséért a polgármester felelős, annak véleményezése a 

Pénzügyi Bizottság feladata. 

(3) A vagyonkimutatásban a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközöket, illetve a 

befektetett pénzügyi eszközöket a könyvviteli mérleg római és arab számmal jelzett 

tételei szerinti tagolásban kell szerepeltetni. 
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A tárgyi eszközökön belül az ingatlanokat meg kell bontani  forgalomképtelen (a 

kizárólagos, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű), korlátozottan 

forgalomképes, és üzleti  vagyonra, melyet az ingatlanvagyon-kataszterrel egyeztetni 

szükséges. 

(4) A vagyonkimutatás további vagyonelemeit legalább a könyvviteli mérleg előírt 

tagolásában, római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonként kell kimutatni. 

(5 A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken 

kívül tartalmazza a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök 

állományát, továbbá az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték 

nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő 

képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, 

gyűjteményeket, kulturális javakat). 

(6) A vagyonkimutatásban fel kell tüntetni a mérlegben értékkel nem szereplő 

kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 

kötelezettségeket is. 

 

4. Vagyongazdálkodás alapelvei 

 
9.§ 

(1) A vagyongazdálkodás tekintetében az Nvt. 7-9 §-ai az irányadók. 

(2) Az Nvt. 9. §-ában meghatározott 

a) hosszú távú vagyongazdálkodási tervet a Ciklusprogram keretében minden 

önkormányzati ciklus elején,  

b) a középtávú vagyongazdálkodási tervet a költségvetési koncepció keretében, 

évente kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni.  

(3) A közép- és hosszú távú tervnek tartalmaznia kell az Önkormányzat teljes vagyonának 

kezelésére, hasznosítására, fejlesztésére és gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket, a 

kiemelt feladatok meghatározását és azok végrehajtásának eszközét és módját. 

 

5. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

 

10. § 

 

(1) Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja. A 

képviselőtestületet annak esetenkénti felhatalmazása alapján a polgármester képviseli. 

 

6. Rendelkezési jogok gyakorlása 

 

11.§* 
Hatálytalan 2014.XI.14-től 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvt. 11.§-a,  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §(1) 

bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint e rendelet keretei 

között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelési jogot alapíthat.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelési jog alapítása vagyonkezelési szerződéssel 

történhet.  

(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga a képviselőtestület  hatásköre. 

(4) A vagyonkezelési szerződés megkötésére az Nvt. 11. § (10)-(16) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 
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(5) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben rögzített eseti vagy általános 

meghatalmazás alapján, meghatározott mértékben gyakorolja a tulajdonost megillető 

jogokat és teljesíti a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.  A vagyonkezelő jogaira és 

kötelezettségeire az Nvt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

rendelkezései az irányadók.  

(6)Az Önkormányzat vagyonkezelője köteles a rábízott vagyont a rendes gazdálkodás 

szabályai szerint használni és gyarapítani, a kezelésében lévő vagyontárgyak 

fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, kapcsolatos feladatokat ellátni. 

(7) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 

(8) A vagyonkezelő az önkormányzat által elrendelt tulajdonosi ellenőrzést tűrni köteles. A 

vagyonkezelő kötelessége, hogy az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett 

intézkedéseiről az önkormányzatot tájékoztassa. 

(9) A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra, melyet vagy közvetlenül, 

vagy az önkormányzat rendelkezésre bocsátásával tesz meg.  

 
12.§ 

(1) A képviselőtestület az intézmények részére a működésükhöz szükséges vagyon használati 

jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja. 

(2) Az intézmények a használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal 

jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, 

fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő terhek viselésére, a tevékenységi 

körükben a hasznok szedésére.  

(3) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat és az 

intézmény közös feladata. A felújításról az intézmény írásos kérelme alapján a 

képviselőtestület dönt a költségvetés tervezésekor. 

(4) Az intézményvezető az intézmény helyiségeit kizárólag ellenérték fejében, a 

képviselőtestület által – önköltségszámítás alapján – határozatban meghatározottaknak 

megfelelően bérbeadás útján hasznosíthatja. A bérleti szerződések egy-egy példányát a 

polgármesternek meg kell küldeni. 

 (5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények feladatellátásához biztosított, és az 

intézmények rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon csak oly mértékben 

hasznosítható az intézmény alapfeladatától eltérő célra, amennyiben az nem veszélyezteti a cél 

szerinti működést.  

(6) Az önkormányzat intézményeinél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok 

hasznosításáról minden esetben a képviselőtestület dönt. 

(7) A feladat ellátása szempontjából feleslegessé vált ingatlanokat, amennyiben az adott 

ingatlan korlátozottan forgalomképes, e vagyoni körből a képviselőtestület kivonja és 

üzleti vagyonná minősíti. 

(8)  Az állami kézbe kerülő Általános iskola működéséhez kapcsolódó vagyontárgyak 

ingyenes használatba adásáról az önkormányzat külön szerződésben rendelkezik. 

 

7. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 

13.§ 

(1) Hasznosítás alatt e rendelet alkalmazásában az Nvt. 3. § 4. pontjában meghatározottakat 

kell érteni. Eszerint hasznosítás a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon 
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használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának 

bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide 

nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását; 

(2) Az önkormányzati vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítása nem veszélyeztetheti az 

önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását. 

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és azokhoz tartozó helyiségek bérbeadásának 

jogát, valamint a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos valamennyi intézkedés 

megtételének jogát – a képviselőtestület egyetértésével – a polgármester gyakorolja. 

(4) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonának és üzleti vagyonának  használati, illetve hasznosítási jogát átengedni csak 

koncessziós szerződéssel, illetve bérleti szerződéssel használati díj ellenében lehet. 

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő azon belterületi ingatlanokat, elsősorban beépítetlen 

területeket, amelyek átmenetileg, vagy véglegesen más módon nem hasznosíthatóak, 

mezőgazdasági célra is lehet hasznosítani. Ezen ingatlanok használatára maximum 10 évig 

terjedő időszakra köthető használati szerződés azzal a kikötéssel, hogy azt közösségi célú 

igénybevétel esetén a használó azonnali hatállyal kártalanítási igény nélkül köteles az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

(6) A használó kiválasztása nyílt licites eljárással, vagy zárt borítékos pályázat útján történik. 

A használat jogát az a természetes személy vagy átlátható szervezet pályázó nyeri el, aki 

összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. 

(7) Önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági célú külterületi ingatlanokat elsősorban 

haszonbérlet vagy bérlet útján kell hasznosítani.  

(8) Haszonbérleti vagy bérleti jogviszony csak határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra 

jöhet létre. 

(9) Új haszonbérleti vagy bérleti jogviszony létesítése előtt a haszonbérleti vagy bérleti jogot, 

nyílt licites, vagy zárt borítékos eljárás keretében lehet elnyerni. 

 

8. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 
 

14. § 

 

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

megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell 

határozni. 
(2) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.  

(3) Ha a visszterhes vagyonátruházási szerződés tárgya ingatlan, a képviselő-testület az ingatlan 

eladási vagy vételi árát ingatlanforgalmi értékbecslés alapján határozza meg.  

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének 

tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.  

(5) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.  

 

9. Az önkormányzati vagyon elidegenítésének, vásárlásának szabályai 

 

15. §. 

 

(1) Az ingatlanok elidegenítéséről, vásárlásáról  a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése 

mellett a képviselőtestület dönt.  
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(2) A 20 millió Ft bruttó értéket meghaladó ingatlant értékesíteni csak nyilvános (indokolt 

esetben zártkörű) eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, a legjobb ajánlatot tevő 

részére lehet. 

(3) A nyilvános pályázatot az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi újságban 

kell meghirdetni.  

(4) A pályázati felhívás tartalmi elemeiről a jogszabályok figyelembe vételével a 

képviselőtestület dönt. 

(5) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság bontja fel és ellenőrzi, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e a kiírásban rögzített alaki, formai, tartalmi követelményeknek. A bizottság 

üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(6) A képviselőtestület a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 

visszavonhatja.  

(7) Ha a pályázó vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a 

pályázót a képviselőtestület kizárhatja az eljárásból. 

(8) A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja, 

illetve módosíthatja. 

(9) A pályázók ajánlataikat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, személyesen, vagy 

meghatalmazott útján nyújthatják be, vagy postán küldhetik meg. 

(10) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívásban foglaltakat.  

(11) Érvényes az a pályázat, mely minden szempontból megfelel a pályázati kiírásban 

foglaltaknak. 

(12) A pályázat eredménytelen, ha  

 a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a pályázati kiírás 

alapján nem értékelhetők, 

 b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy 

más, a pályázatra vonatkozó előírásnak, 

 c) a képviselőtestület külön indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja a pályázati 

eljárást. 

(13) A pályázat nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és az önkormányzat 

érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette, és akit így a képviselőtestület 

nyertesként kiválasztott. 

(14) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha: 

 a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, 

 b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a jogszabály alapján az eljárásban nem vehet 

részt, 

 c) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a pályázati dokumentációt nem vette át. 

 d) nem felel meg a pályázati felhívásban, dokumentációban, jogszabályban meghatározott 

feltételeknek. 

(15)  Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

 a) nem érkezett pályázati ajánlat, és vagy 

 b.) érvénytelen ajánlatok érkeztek, 

 c) a képviselőtestület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánította. 

(16) A pályázatok elbírásának eredményéről a pályázókat a polgármester értesíti.  

(17) Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon 

jellege, vagy jelentősége a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi 

szükségessé; versenypolitikai ok alapján indokolt; az önkormányzati érdek, különösen a 

közszolgáltatás ellátása vagy üzleti titok megóvása azt indokolttá teszik. 

(18) Az ingatlanok értékesítésére, megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést a 

képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg. 
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16.§ 

 

(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe sorolt 

vagyont. 

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenes átruházásáról kizárólag a képviselőtestület dönt. A 

döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. A vagyon tulajdonjogát ingyenesen 

átruházni kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. 

 

17.§ 

 

(1) Az önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó, 

indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül az azt használó intézmény hatáskörébe 

tartozik. A hasznosítás bevétele a használót illeti meg. 

(2) Az intézmények a 20 000 Ft-ot meghaladó könyv szerinti értékű eszköz értékesítését vagy 

selejtezését 100 000 Ft értékhatárig a polgármester, ezen felüli érték esetén a 

képviselőtestület előzetes hozzájárulásával végezhetik. 

(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó 

intézménynél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a polgármesteri hivatal 

gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti 

meg. 

 

10.  Felajánlott vagyon elfogadása 

 
18.§ 

(1) Bármely vagyontárgy tulajdonjogának az önkormányzat részére történő ingyenes vagy 

kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a képviselőtestület dönt.  

(2) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek terhei 

elérhetik vagy meghaladják az ajándék vagy hagyaték forgalmi értékét, vagy amelynek 

elfogadása más jogszabályba ütközik.  

(3) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott 

vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonkezelő szerv részére a felajánló által 

meghatározott célra átadni.  

 

11. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy 

peren kívüli egyezség 

 
19.§ 

(1) Az Önkormányzat jogait vagy kötelezettségeit érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség 

megkötéséről 500 000 forintot meghaladó pertárgyérték esetén a képviselő-testület dönt. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meg nem haladó pertárgyértékig az egyezség 

megkötéséről a polgármester dönt.  
 

12. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 

 

20.§ 

 

(1) A követelésekről történő lemondás esetei: 

a) méltányosság 
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b) visszterhes átadás 

c) adókövetelés elengedése 

(2) Az önkormányzat követeléséről adókövetelés elengedése a költségvetési törvényben 

meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig a polgármester, a kisösszegű követelések 

értékhatára feletti követeléseknél a képviselőtestület mondhat le, amennyiben a követelés 

érvényesítése nem vezetett eredményre és ez nem is várható, vagy a követelés 

érvényesítése aránytalan ráfordítást eredményezne, vagy a lemondás az önkormányzat 

számára a követeléssel arányos egyéb előnyt biztosít. 

(3) Méltányosság abban az esetben gyakorolható, ha a fizetésre kötelezett bizonyítja, hogy 

magatartása vagy körülményei megfelelnek a méltányosság feltételeinek. A méltányosság 

feltételeinek vizsgálata során magánszemély esetében azt kell mérlegelni, hogy a követelés 

kifizetése a kötelezett és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 

veszélyezteti-e.  

Jogi személy és egyéb szervezet esetében a kivételes méltánylást érdemlő körülmény, különös 

tekintettel a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése lehet az elfogadható indok. 

 

13. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal 

21.§ 

(1) A Képviselő-testület, amennyiben az Önkormányzat vagyona rendeltetésénél fogva 

forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó 

vagyontárggyal gyarapszik, a vagyonszerzéssel egyidejűleg, de legkésőbb a 

vagyonszerzést követő képviselő-testületi ülésen dönteni kell a vagyontárgy minősítésére 

vonatkozóan.  

(2) A törzsvagyonná nyilvánítás feltételeire az Nvt.-ben és e rendeletben foglaltak az 

irányadók azzal, hogy az átminősítést követő hasznosítás szerződésből eredő 

kötelezettségszegést nem eredményezhet. 

(3)Az Önkormányzat képviselő-testülete a törzsvagyon vagyontárgyait – az Nvt.-ben 

szabályozott törzsvagyontárgyak kivételével – akkor minősítheti az üzleti vagyonba tartozó 

vagyontárgynak, ha az átminősítés nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati 

feladatellátást és a közhatalom gyakorlását, és az átminősítést követő hasznosítás nem 

eredményez szerződésből eredő kötelezettségszegést.  

 

14. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 

22.§ 

(1) A rendelet 3. §-ában meghatározott vagyontárgyak elidegenítésére és terhelésére az Nvt. 6. 

§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

(2) A rendelet 3.§-ában meghatározott forgalomképtelen vagyontárgyak tekintetében 

vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom alapításáról a 

képviselő-testület dönt. 

(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak fenntartását és működtetését az önkormányzat a 

rendelet 11.§ (5) bekezdésében foglalt vagyonkezelőkre bízhatja. A fenntartás és 

működtetés feltételeit a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban kell rögzíteni.  

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken illetve azok alatt vagy felett lévő 

közművek és közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével, 
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bővítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodás megkötése és az ellenérték 

megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a szolgáltatók között létrejövő keretszerződésben 

meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek alapján az egyes ingatlanokra vonatkozóan 

vezeték, szolgalmi és egyéb használati jogot alapító szerződés köthető. A keretszerződés 

alapján, az abban meghatározott feltételek szerinti a szerződéseket a polgármester köti 

meg. 

(6) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő koncessziós pályázat kiírásáról és elbírásáról a 

képviselőtestület dönt.  
 

15. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti 

rendelkezési jog gyakorlása 

 
23.§ 

(1) A rendelet 4.§-ában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése, 

elidegenítése, bérbeadása, használati jogának átengedése, megterhelése gazdasági 

társaságba és alapítványba való vitele a (2) és (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik.  

(2) A 11.§ (5) bekezdésében meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan 

forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó időtartamú és további 

előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről a vagyonkezelő 

dönt. A megállapodás egy példányát a polgármesternek meg kell küldeni. 

(3) A 11.§ (5) bekezdésében meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan 

forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meghaladó, de öt évet nem meghaladó 

időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának 

átengedéséről a képviselőtestület előzetes jóváhagyásával a vagyonkezelő dönt. A 

megállapodás a polgármester ellenjegyzésével érvényes. 

(4) A műemlékileg védett, a természeti területek, természeti emlékek, parkerdők és erdők 

elidegenítéséhez, megterheléséhez, gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes 

miniszter hozzájárulása szükséges.  
 

16. Az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog feletti 

rendelkezési jogok gyakorlása 

 

24.§ 

 

(1) A rendelet 5. §-ában meghatározott, a rendelet 3. számú mellékletében szereplő vagyonnal 

az Nvt. 7-9. §-ában foglaltak figyelembevételével vállalkozás végezhető.  

(2) Az önkormányzat tulajdonába kerülő, az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni 

értékű jog megszerzéséről, és az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti vagyonba tartozó 

ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági 

társaságba történő beviteléről a képviselő-testület, míg bérbe adásáról, használatba 

adásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a vagyonkezelő dönt. 

(3) Az Önkormányzat a pénzeszközeiből értékpapírt, portfoliót vásárolhat. Az értékpapír, 

portfolió vásárláskor értéktől függetlenül a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen 

megnevezésű, címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.  
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(4) Az értékpapír, portfolió értékesítéséről, az értékesítés módjáról, feltételeiről a képviselő-

testület dönt. 

 

17. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban 

és vállalatokban 

 
25.§ 

(1) Gazdasági társaság és vállalat alapítására – az önkormányzati tulajdonrész mértékétől 

függetlenül – kizárólagosan a képviselő-testület jogosult.  

(2) Többszemélyes gazdasági társaságban a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági, 

jogokat a polgármester gyakorolja. Ezen jogát az általa megbízott személy útján is 

gyakorolhatja 

(3) Önkormányzati társulás esetében a társulási szerződés szerint létrehozandó társulási 

tanácsba, illetve ellenőrző szervezetbe az önkormányzatot képviselő személyek 

megválasztásáról (delegálásáról) a képviselő-testület dönt.  

 

18. Záró rendelkezések 

26.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecser Község 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/1996. 

(XI.21.) Ör. számú rendelete. 

 

 

 

 

 

 Gál Zsolt Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 

 

 

 
Az alaprendelet hatályba lépett 2013. III. 15-én. 

*A rendelet 11.§-a  hatálytalan 2014. XI. 14-től, módosító rendelet száma: 14/2014.(XI.13.) 

**A rendelet 3. sz. „Üzleti vagyon” melléklete kiegészül 16. ponttal, módosító rendelet száma: 7/2015.(IV.23.) 

 

 

Kihirdetve: 2013. március 14-én 
 
 Barta Zoltán 
  jegyző 


