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Tárgy: Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról szóló rendelet elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ötv.) 
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2012. január 1-jén 
hatályba léptetett rendelkezései szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
hogy rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat 
vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint 
a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait [új Ötv. 143. § (4) bek. i) pont], illetve a helyi 
önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából a Nvt. 
hatálybalépésétől számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában 
álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 
 
Az Nvt. szerint: 
 
[1. § (2) bek.] Nemzeti vagyonba tartozik: 
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, 
c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot 
vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, 
d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező 
jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 
e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 
f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti kibocsátási 
egység és légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 
annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 
g) az állami fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmények, levéltárak, közgyűjteményként 
működő kép- és hangarchívumok, valamint könyvtárak) saját gyűjteményeiben nyilvántartott 
kulturális javak, 
h) a régészeti lelet, 
i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény 
szerinti nemzeti adatvagyon. 
 
[3. § (1) bek.] 
 
forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthető el, vagyonkezelői 
jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi 
jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető. 



 
korlátozottan forgalomképes vagyon: az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló dolgok közé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem 
tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve – a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
vagyon esetében – törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
szerint lehet rendelkezni. 
 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az állam vagy a helyi 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok közé nem tartozó azon nemzeti vagyon, 
amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú 
távon indokolt. 
 
[5. § (2) bek.] A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, 
amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, 
és amelyet 
a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 
b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen 
törzsvagyon), 
c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként 
állapít meg. 
 
[5. § (3) bek.] A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 
a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó 
légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a 
légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint 
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott –
vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 
 
[5. § (4) bek.] Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. 
mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként 
meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 
 
A települési önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (4) bekezdése a következőképpen határozza meg: A települési önkormányzat köteles 
gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és 
nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a 
köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 
elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel 
történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesülését. 
 
A fenti rendelkezések alapján a helyi közutak és műtárgyaik, valamint a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló terek, parkok a törvény erejénél fogva közvetlenül forgalomképtelen vagyonnak 
minősülnek. 
 
A kötelező rendeleti szabályozás teljesítéséhez javasoljuk új alaprendelet elfogadását. Ezt indokolja, 
hogy a korábbi rendeletalkotási felhatalmazásokat [1990. évi LXV. törvény 79. § (1) és (2) bek., az 
államháztartásokról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§ (1) és (2) bek.] hatályon kívül helyezték. A 



korábban önkormányzati rendeletben szabályozott kérdések jelentős részét a Nvt. szabályozza (pl. 
ingyenes vagyonátruházás szabályai). 
 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. év CLXXXVIII. törvény 68. § (1) 
bekezdése alapján „A helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett 
vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, 
valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is 
meghatározhat.” 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását, a rendelettervezet elfogadását. 
 
 
Halászi, 2012. március 02, péntek 
 
 
         dr. Kránitz Péter 
               körjegyző 
 
  



 


