Jászszentlászló Község Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

K ö z é p t á v ú v a g y o n g a z d á l ko d á s i t e r v
Alapvető vagyongazdálkodási elvek
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
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.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
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.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
6. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.

A vagyongazdálkodás alapelveinek meghatározása vagyonelemek szerinti
csoportosításban
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 törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról,
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
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 korlátozottan forgalomképes körbe 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 fellátásnak 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 önkormányzati vagyon hasznosításának formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba, haszonbérbe adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása.
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon (pl. építési telkek) vagyonrendelet szerinti értékesítése.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül
szolgálhat.
2. Bérlet, haszonbérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
Törekedni kell a mezőgazdasági területek hasznosítására, saját hasznosítással, illetve
haszonbérletbe adással.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

H o s s z ú t á v ú v a g y o n g a z d á l ko d á s i t e r v
1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a
teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell
tartani. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
2. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon
fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni!
3. Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának növelése.
4. Az önkormányzati erdők tulajdonjogának megőrzése, bevételeket biztosító használata.
5. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
6. Hosszú távú cél a vagyongazdálkodási tervben, az Önkormányzat Gazdasági Programjában
és egyéb időközben meghozott döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz
kötődő döntések mindenkori végrehajtása.
Általánosan megfogalmazható cél, hogy a Képviselő-testület eseti döntéseivel, az adott
körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a vagyongazdálkodás
legelőnyösebb és ésszerűbb formájában hasznosítja vagyonát.
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Horváth Lajos
alpolgármester

