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I.
BEVEZETÉS
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) kezdésének előírása alapján
a helyi önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti
vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 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.
Az Alaptörvény 38. cikke meghatározza, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit
sarkalatos törvény határozza meg. A nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott
célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. A nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen
gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.

II.
A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA
A vagyongazdálkodási terv készítésének a célja az Önkormányzat vagyonával történő felelős gazdálkodás megalapozása, ennek következetes végrehajtása, mellyel megelőzhető a
tervszerűtlen, felelőtlen vagyongazdálkodás, a vagyon felélése és elhanyagolása.
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III.
A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
A Képviselő-testület ciklusonként meghatározza a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó alapelveket. Ezek figyelembe vételével a polgármester a
gazdasági programmal együtt terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra.
A Képviselő-testület a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben állást foglal a vagyongazdálkodási terv költségvetési évre vonatkozó megvalósításáról.
(A nemzeti vagyonról szóló törvény közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére vonatkozó előírása 2012. január 1-jétől hatályos, ezért első ízben a 2012. évben kellett
elkészíteni.)
A vagyongazdálkodási terv készítésekor figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott egyéb koncepciókat, terveket, továbbá a vagyongazdálkodásról szóló …….. számú rendeletben, a lakások és helyiségek bérbeadásáról és hasznosításáról szóló …… rendeletben, a földterületek elidegenítéséről szóló …… rendeletben (stb.) előírtakat. 1

IV.
A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPELVEI
Az Önkormányzat a vagyongazdálkodási tervében alapelvnek tekinti a vagyonmegőrzés és
a vagyongyarapítás, továbbá a vagyonhasznosítás feladatát.

Vagyonmegőrzés
a) Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodása alapján elérendő cél a kötelező feladatellátást szolgáló vagyon – ami döntően ingatlanvagyon – költséghatékony fenntartható módon történő működtetése, feladatorientált fejlesztése.
b) Az Önkormányzat által kezelt vagyont a „jó gazda” gondosságával kell kezelni és megőrizni.
c) Felmérés alapján a teljes vagyoni kört érintő felújítási, karbantartási feladatok meghatározásával a vagyonmegőrzés biztosítása. Ennek keretében naturáliákban és értékben is kifejezve ezek elmaradásából eredő károk, problémák, illetve ezek elmaradása miatt a később
jelentkező többlet kiadások folyamatos figyelése.
d) Takarékos rendszerek folyamatos feltárása (szigetelés, fűtés, stb.) és alkalmazása. Ezzel a
kiadások mérséklése mellett a vagyon megóvása is megtörténik.
1
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Ebben a részben fel kell sorolni a vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteket, szabályozásokat.
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A projekt elsődleges célja, hogy a megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson,
összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A csatornahálózat bővítése elsősorban a belterületen lévő, a csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott területek
bekötésére, csatornázására, a meglévő hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára vonatkozik.
A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A beruházás keretein belül technológiai
fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra, ami vízminőségi javulást is eredményez.
A jelenlegi állapot szerint a település csatornázottsága …%-os, ami az ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások … %-os. A projekt befejezésének végső határideje: 2019. június 30.

– PÉLDA: A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését .. évre
kötött, 2019-ben lejáró szerződés alapján az önkormányzat kisebbségi részesedésével rendelkező ………. végzi.

Temetők fenntartásával összefüggő középtávú tervek

– PÉLDA: A köztemetők fenntartását, üzemeltetését az önkormányzat 100%-os tu-

lajdonában lévő ……… látja el. A fenntartás során a legjelentősebb feladatot a
sírmegváltással kapcsolatos bevételek beszedése jelenti, mivel az üzemeltetőnek
javarészt a megváltásokból befolyó összegekből kell fenntartania a temetőket,
ezért is szükséges a jövőben még hatékonyabban tájékoztatni a lakosságot, ezzel
lehetővé téve a rendelkező adatainak, személyének a tisztázását is. A 2019. év végére a sírokat nyilvántartási számmal, számítógépes rendszerben rögzíteni kell.

Szántó, rét, legelő művelési ág alá tartozó és termőföld területek középtávú tervei

– PÉLDA: A 2019. év végéig a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződéseket a
……. osztálynak felül kell vizsgálnia, és arról jelentést készíteni. Azon területekre vonatkozó bérleti szerződések felmondását célszerű kezdeményezni, melyeket
a bérlők nem művelnek.

– PÉLDA: A kevésbé jó minőségű területeken a közfoglalkoztatás keretében ener-

giaültetvény telepítésnek lehetőségét kell felmérni. A jobb minőségű területek a
szociális földprogram keretén belül bevonhatók a művelésbe, melyről …. tervet
kell készíteni.

Parkok és közterületekkel kapcsolatos középtávú tervek:

– PÉLDA: A településen a parkok és közterületek felújítása, rendben tartása elengedhetetlen feladat. Ennek keretében éves ütemezésben a parkok felújítását a következő ütemezésben kell végrehajtani, melynek pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletekben tervezni kell. 2019-ben:…………..……., 2020-ban
…………………, 2021-ben…………
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VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2019-201... szóló közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
……………napján lép hatályba.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
jegyző

A ……………………. önkormányzat 2019-201… szóló közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a Képviselő-testület …/201... (……...) Kt. számú határozatával jóváhagyta.
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