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- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - 

 

I. Bevezetés 

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti 

vagyon.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő, hogy a helyi 

önkormányzatoknak közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. 

 

A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein 

szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan 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 és gyarapítása, 

- a közfeladat-ellátáshoz közvetlenül nem szükséges vagyon piacorientált 

hasznosításának biztosítása, 

- a gazdaságosan nem hasznosítható vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése. 

 

A vagyongazdálkodási tervben foglaltak érvényesítése az önkormányzati vagyon kezelésében 

érintett valamennyi szervezet és személy feladata és felelőssége, beleértve az önkormányzati 

fenntartású intézményeket és az önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságokat is. 

 

II. A vagyongazdálkodásra irányadó főbb jogszabályok 

 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás kereteit meghatározó főbb jogszabályok a következők: 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény, 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- a számvitelről szóló 2000. C. törvény, 



- a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet, 

- az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 14/2015. 

(VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet), 

- az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti 

díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 7/2016. (IV.22.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: lakásrendelet), 

- Bonyhád Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetési rendelete.  

 

III. Az önkormányzati vagyonelemek besorolása 

 

1.  Forgalomképtelen törzsvagyon 

 

1.1. A forgalomképtelen törzsvagyonba tartoznak az Nvt. 5. § (3) bekezdése alapján a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló következő vagyonelemek: 

 - a helyi közutak és műtárgyaik,  

 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,  

 - a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére 

 átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.  

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon elidegenítési és terhelési tilalom alatt 

áll és fő szabályként kizárólag koncesszió útján hasznosítható. 

 

1.2. A forgalomképtelen törzsvagyon része továbbá a törvény vagy a vagyonrendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon. E körbe 

tartozó vagyonelemek elidegenítésére csak rendkívül szűk körben - amennyiben törvény a 

helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, 

illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg - van lehetőség, azonban 

hasznosításuk (vagyonkezelés, bérlet, haszonbérlet stb.) nem koncesszióköteles. 

 

A forgalomképtelen törzsvagyon elemeit a vagyonrendelet 1. melléklete tartalmazza. Ebbe a 

kategóriába az ingatlanvagyon 39,2 %-a tartozik. 

 

2.  Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

 

A vagyonrendelet 2. melléklete állapítja meg tételesen az Önkormányzat korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonának elemeit. Ebbe a kategóriába az ingatlanvagyon 51,9 %-a 

tartozik. 

Az önkormányzat tulajdonában álló közmű, illetve az önkormányzat képviselő-testülete és 

szervei, továbbá az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, 

költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, 

épületrész esetében a korlátozottan forgalomképes minősítés addig áll fenn, amíg az adott 

vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat- és hatáskör gyakorlását szolgálja. 

Az Nvt. 5. § (7) bekezdése értelmében korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati 

hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az 

állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.  

 

3. Üzleti vagyon 
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A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott 

keretek között – szabadon rendelkezik, a fenti kötöttségek és korlátok nélkül elidegeníthető és 

hasznosítható. Ebbe a kategóriába az ingatlanvagyon 8.9 %-a tartozik. 

 

Ebbe a csoportba sorolt ingatlanokon (önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás funkciójú 

helyiségek, valamint a telkek és egyéb földrészletek) belül a lakásrendelet 8-9. mellékletei 

határozzák meg azokat a helyiségeket, amelyek elidegenítése nem indokolt annak ellenére, 

hogy az üzleti vagyon részei.   

 

Eladásra nem javasolt ingatlanok közé tartoznak többek közt a városközponti üzlethelyiségek, 

amelyek elsősorban várospolitikai szempontból hasznosak, változatos palettát képesek 

nyújtani az elérhető kereskedelmi szolgáltatások tekintetében. Emellett ebbe a körbe tartoznak 

azok a helyiségek is, amelyek értékesítése jelentős vagyonvesztést eredményezne, mivel az 

eladásból befolyó összeg nem lenne arányos a bérbeadásból származó hosszú távú bevétellel.  

 

Minden más üzleti vagyon körébe tartozó (ingó és ingatlan) vagyonelem az elidegenítésre 

akkor javasolt, ha a következő feltételek együttesen fennállnak: 

a) a vagyonelemre nincs szükség az önkormányzat törvényen alapuló vagy szabadon vállalt 

feladatellátásához és a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátásához vagy a vagyonelem 

helyett beszerzendő új eszközzel mindezek a feladatok hatékonyabban (magasabb 

színvonalon, takarékosabban) elláthatók; 

b) a vagyonelem értékesítése - összehasonlítva hasznosításával - vagyonvesztést nem 

eredményez. 

 

 

IV. A vagyongazdálkodás szabályozásának főbb elvei 

 

Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban nem árt néhány ,,aranyszabályt" 

alapelvi szinten rögzíteni. A következő alapelvek zsinórmértékként kell hogy szolgáljanak, 

bármilyen időtávról is beszélünk. 

 

1. Az önkormányzati vagyongazdálkodás célhoz kötöttsége, azaz az önkormányzat 

vagyona mindenekelőtt az önkormányzat feladatainak ellátását kell, hogy szolgálja. 

 

2. Egyértelmű döntési kompetenciák. Fő szabály szerint az önkormányzat vagyonát érintő 

fajsúlyos döntések meghozatala a képviselő-testület hatásköre, amelyet az SZMSZ 35. § (2) 

bekezdésének o) pontjában meghatározott esetekben (önkormányzati vagyontárgy 

elidegenítése, használati jogának átengedése, bérbeadása, bérleti jogának átengedése, 

gazdasági társaságba vitele, ingyenesen közcélra történő használatba adása, elővásárlási jogról 

való lemondás) minősített többséggel gyakorolhat. Kisebb súlyú ügyekben a képviselő-

testület hatásköre önkormányzati rendeletben átruházható (pl. polgármesterre, bizottságra,) és 

a vagyongazdálkodási feladatok a vagyont használó, kezelő intézmény vagy gazdasági 

társasághoz is delegálhatók. Az önkormányzati rendeletben a hatáskör címzettjét és a döntési 

kompetencia terjedelmét világosan és egyértelműen kell meghatározni. 

 

3. Az önkormányzati vagyon számbavétele és naprakész nyilvántartása. 

Bonyhád Város Önkormányzatának vagyonát tételes bontásban az önkormányzati 

vagyonkataszter tartalmazza (megtekinthető a vagyongazdálkodási ügyintézőnél). Az 

önkormányzat vagyonelemeinek legfrissebb, összesített értékét Bonyhád Város 

Önkormányzata mindenkor hatályos költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 



rendelete 4. és 7. mellékletei tartalmazza.    

http://www.bonyhad.hu/dokumentumtar/rendeletek-egyseges-szerkezetben.html?q=1 

A vagyon könyv szerinti értékének változását a mérlegfőösszeg szemlélteti. A 

mérlegfőösszege 2019. január 1-jén 10 540 436 e Ft volt, ez az összeg 2020. január 1-jén 

11 858 690 e Ft-ra növekedett.  

A vagyonkimutatásban részletezett eszközök és források leltározását legalább három évente 

végre kell hajtani.  

 

4. A hasznosításra, elidegenítésre szánt vagyon valós értékének meghatározása. 

A legtöbb esetben a vagyon könyv szerinti értéke nem ad kellő támpontot a vagyon valóságos, 

piaci értékének meghatározásához. A vagyonrendelet 12. § (2) bekezdése szerint a forgalmi 

értéket: 

a) ingatlanok esetében hat hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslő által 

meghatározott forgalmi értékbecslés, 

b) ingóság esetén  

 ba) a számviteli nyilvántartásban szereplő nettó érték vagy  

 bb) a vagyontárggyal azonos, illetőleg tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, 

 kereskedelemben kapható dolog ára vagy 

 bc) forgalmazásában vagy az értékesítésében jártas személy vagy szervezet 

 értékbecslése, 

c) a tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok esetében a tőzsdei ár, 

d) a tőzsdei forgalomban nem szereplő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a 

befektetési szolgáltatók által közzétett, a másodlagos piaci forgalomban kialakult ár, 

e) egyéb társasági részesedés esetén hat hónapnál nem régebbi üzleti értékelés 

alapján kell meghatározni. 

 

5. A hasznosítás, értékesítés versenyeztetése. 

Értékhatár feletti vagyont (ingó, ingatlan) elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás jogát 

átengedni - ha a törvény vagy önkormányzati rendelet kivételt nem tesz - csak nyilvános 

versenytárgyalás (pl. pályázat vagy árverés) útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. A 

vagyonrendelet a versenyeztetés értékhatárát bruttó 1 millió forintban állapítja meg. Az 

önkormányzati bérlakás-állomány és egyéb helyiségek hasznosításának a versenyeztetési 

szabályait a lakásrendelet rögzíti.  

 

6. A szabad vagyon biztonságos, minimális kockázattal járó befektetése 

Az átmenetileg szabad önkormányzati források esetében a minimális kockázattal járó 

megtakarítási módok - lekötött betét, állampapír vásárlása - preferálandók.   

 

7. Nyilvánosság biztosítása 

Az önkormányzati vagyon része a nemzeti vagyonnak, az önkormányzati vagyonnal történő 

átlátható gazdálkodás alkotmányos követelmény. A vagyongazdálkodási döntések 

meghozatala és végrehajtása során ezért érvényesíteni szükséges a nyilvánosság kritériumát.  

 

 

 

V. Középtávú vagyongazdálkodási célkitűzések 

 

A vagyongazdálkodási terv középtávú céljait a képviselő-testület által megalkotott alábbi 

dokumentumok, programok tartalma mentés szükséges meghatározni: 

- Bonyhád Város gazdasági programja 2020-2025 

http://www.bonyhad.hu/dokumentumtar/rendeletek-egyseges-szerkezetben.html?q=1
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- Integrált Területfejlesztési Stratégia 

- Bonyhád Város településrendezési terve 

- Bonyhád Város Környezetvédelmi Programja 

- Bonyhád Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciója. 

 

1. Az intézményi vagyon hatékony működtetése 

 

Az önkormányzati működési kiadások racionalizálása, a dologi kiadások fajlagos 

költségeinek csökkentése az önkormányzati vagyongazdálkodás céljainak egyik fő pillére. A 

önkormányzati tulajdonú középületek értékének megőrzése és esztétikus, a kor színvonalának 

megfelelő állapotba hozása szintén magától értetődik. Az ingatlanüzemeltetés fenntartási 

költségeinek csökkentése érdekében folytatni szükséges a megújuló energia használatból 

adódó megtakarítási lehetőségek kiaknázását. A megvalósult napelemes és megvalósítandó 

naperőműves fejlesztések mellett hangsúlyt kell kapnia a geotermikus erőforrásunk e célra 

történő felhasználásának is. Másrészről az ingatlanok felújítása, új beruházások megvalósítása 

során korszerű és takarékos gépészeti megoldásokkal biztosítani kell az energiafelhasználás 

csökkentését is. 

Az önkormányzati intézmények a feladatellátáshoz szükséges gépekkel, berendezésekkel, 

felszereléssel rendelkeznek. Az intézményi ingó vagyon értékének megőrzése mellett cél a 

magasabb színvonalú feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítása. Ameddig rentábilis, az 

eszközállomány karbantartását, javítását folyamatosan biztosítani szükséges. Új eszköz 

beszerzésére - a pályázati lehetőségeken túl - akkor indokolt, ha az eszköz fenntartási 

költségei vagy avulása miatt az elengedhetetlen. 

 

2. A hatékony vagyonhasznosítást elősegítő komplex vagyonnyilvántartási rendszer  

használata - VIIR rendszer 

 

Szükség van a vagyonelemek, eszközök részletes, műszaki, jogi és pénzügyi jellemzőit 

egyaránt leíró nyilvántartására, amelynek megbízható, valós adatokat kell biztosítania az 

önkormányzati vagyontárgyakkal kapcsolatos döntési folyamatokban. A tulajdonosi érdekek 

következetes érvényesítése érdekében ezért az ingatlanvagyon vonatkozásában 2017-től 

bevezetésre került a Virtuális Interaktív Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (VIIR). 

 

3. Folyamatos tulajdonosi kontroll biztosítása 

 

Az előző ponthoz szorosan kapcsolódik az önkormányzati vagyont bármilyen jogcímen 

használók folyamatos kontrollja. Az intézményeink ellenőrzése mellett hangsúlyos az 

önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének, jogi és szervezeti 

kereteinek, tevékenységi körének folyamatos felülvizsgálata, vagyongazdálkodásuk kiemelt 

figyelemmel kísérése, az általuk ellátott településüzemeltetési feladatok ellátását és azok 

költségeinek elszámolását tételesen és egyértelműen meghatározó közfeladat-ellátási 

szerződések évenkénti  aktualizálása. Az önkormányzati vagyont magánjogi szerződés 

keretében használó civil szervezetek, vállalkozások esetében a tulajdonosi kontroll 

lehetőségét a vagyonhasznosítást megalapozó megállapodásban rögzíteni kell. 

 

4. Munkahelyteremtés, beruházás-ösztönzés, a helyi konjunktúra feltételeinek 

megteremtése 

 

Az önkormányzat üzleti vagyonát elsősorban olyan fejlesztések alapjának kell tekinteni, 

amelyek a város gazdasági potenciáljának folyamatos növekedését irányozzák elő. Ez többet 



jelent pusztán a kedvező vállalkozási környezet biztosításánál, az önkormányzat aktív 

szerepvállalását is feltételezi. Konkrét példaként az ipari park bővítése, illetve a tervezett 

üvegházas növénytermesztésre épülő agrárlogisztikai központ hozható fel, de szerepet kaphat 

más, döntően nem gazdaságfejlesztési célú önkormányzati projekteknél is (amelyeknek része 

lehet pl. helyi termékek piacra jutásának elősegítése, turisztikai fejlesztés). 

 

5. Önkormányzati beruházásokkal fenntartható városi környezet kialakítása 

 

Divatos szóval smart citynek (innovatív, élhető, intelligens) városnak nevezik az olyan 

modern és komplex megoldásokon alapuló városfejlesztési modellt, amelynek célja a 

városlakók életminőségének javítása és az életszínvonal emelése úgy, hogy maga a fejlesztés 

természeti erőforrásokat, az épített örökséget is tiszteletben tartja és tudatosan kezeli. 

Bonyhád esetében ez a városfejlesztési modell elsősorban városunk gazdasági programjában, 

integrált településfejlesztési stratégiájában és módosított rendezési tervében cseng vissza. A 

vagyongazdálkodás vonalán is érvényesülnie kell e városfejlesztési modellnek többek közt a 

megvalósítandó infrastrukturális fejlesztésekkel (közutak, közművek, közösségi terek, 

infokommunikációs eszközök), az új építési telkek kijelölésével és a városrehabilitációval (a 

funkcióját vesztett épületek új szereppel történő felruházásával) összefüggésben.  

 

6. A lakásgazdálkodással, bérlemények hasznosításával kapcsolatos célkitűzések 

 

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 141 lakóingatlan áll, amelyből a szociális bérlakások 

száma 114, a szolgálati vagy a piaci alapon kiadott lakások száma 27. A nem lakás céljára 

szolgáló helyiség száma: 71. Ennek a viszonylag nagy számú ingatlanállománynak a műszaki 

állapota meglehetősen hektikus, de az elmondható, hogy jórészt felújításra szorul.  

A szociális bérlakások esetében a lakóingatlanok felújítását önerőből nem, kizárólag pályázati 

forrás bevonásával (pl. szociális célú városrehabilitációs pályázat keretében) képes az 

önkormányzat megvalósítani. A piaci alapon bérbe adott lakások és egyéb bérlemények 

vonatkozásában preferálandó a felújítások bérlői költségén történő elvégzése a bérleti díjba 

történő beszámítás lehetőségével. 

A bérleti díjhátralékok és egyéb önkormányzati követelések behajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, végső esetben kiürítési pert kell 

kezdeményezni. 

Lakóépület vagy egyéb funkciójú helyiség értékestésére csak rendkívül indokolt esetben 

kerülhet sor. Lakóépület értékesítéséből származó bevétel a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

62. §-ában foglaltak szerint kizárólag a törvényben meghatározott lakáscélokra és az ezekhez 

kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használható fel. 

 

7. Vagyonhasznosítás az önkormányzat társadalmi szerepvállalása szolgálatában 

 

Azon vagyonelemek körét, amelyek a szűken vett önkormányzati feladatellátáshoz 

nélkülözhetőek és piaci alapon történő hasznosításuk, értekésítésük sem indokolt 

kedvezményes vagy akár ingyenes hasznosítással bevonhatóak városunk civil szervezetei, 

nemzetiségi önkormányzatai, illetve Bonyhád kulturális, művészeti vagy sportélete 

támogatásába. A vagyon használatának ilyen célú átengedésére azonban csak abban az 

esetben kerülhet sor, ha kedvezményezett használó viseli a működési, fenntartási költségeket, 

továbbá folyamatosan ellenőrizni szükséges, hogy a vagyonelem használatára ténylegesen a 

támogatandó céllal összefüggésben kerül sor.  
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8. Városközpont fejlesztése 

 

Középtávú célként fontos a városközponti épületek állagának megóvása, a központ 

folyamatos megújítása. Az alábbi tevékenységek hozzájárulnak a cél megvalósulásához: 

- Az itt található önkormányzati tulajdonú ingatlanok folyamatos felújítása saját 

forrásból, illetve leendő bérlőkkel közösen. A bérlőkkel közös felújításról szóló 

megállapodás a felek érdekeit szolgálva elő kell mozdítsák az ingatlanok állagának 

megóvását és a hosszútávú hasznosítását egyaránt. 

- A városközpontban található zöldfelületek, járdák fejlesztése és felújítása. 

- Szabadidő eltöltésére alkalmas területek fejlesztése. 

 

VI. Hosszútávú vagyongazdálkodási célkitűzések 

 

A IV. pontban felvázolt vagyongazdálkodási alapelvek, illetve az V. pontban meghatározott 

középtávú vagyongazdálkodási célkitűzések jórészt determinálják a hosszútávú célokat is, 

hiszen a vagyongazdálkodás területén az időtávok között éles határvonalat húzni nem lehet és 

nem is szükséges. Magától értetődően hosszú távra konkrét feladatokat nevesíteni sem 

lehetséges, a hosszú távú vagyongazdálkodási célokról így a következő felsorolás adható: 

 

a) Az önkormányzat jogszabályban előírt feladatainak elvégzését, a közszolgáltatások 

magasabb színvonalon történő ellátásának feltételeit és a szükséges erőforrásokat 

folyamatosan biztosítani szükséges.  

 

b) A gazdaságfejlesztés elősegítése, befektetőbarát város felépítése érdekében kiemelt feladat 

a vagyon olyan típusú hasznosítása, amely a kötelező feladatellátás mellett hozzájárul a 

foglalkoztatás bővítéséhez, Bonyhád gazdasági potenciáljának erősítéséhez. 

 

c) Smart city jövőképe. A lakónépesség csökkenésének megállítása érdekében a városban 

elérhető lakossági szolgáltatások, intézményhálózat és infrastruktúra folyamatos bővítése és 

fejlesztése. 

 

d) Energia-önellátó város kiépítése. 

 

e) A város épített és természeti örökségének megóvása és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítése a vagyongazdálkodásban.  

 

f) Sokszínű város - Bonyhád civil szervezeteinek erősítése, támogatása, új kezdeményezések 

ösztönzése a feladatellátáshoz közvetlenül nem köthető vagyonelemek segítségével.  

 

g) Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó helyi rendeletek folyamatos 

felülvizsgálata, aktualizálása az előző pontokban felsorolt célok elérése érdekében. 

 

Bonyhád, 2020. szeptember …… 

 

             

                 Filóné Ferencz Ibolya  

             polgármester 


