
Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 

6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 

Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) 
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

Az önkormányzat vagyonának csoportosítása 

1.§ Az önkormányzat vagyona: 

a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen nemzeti vagyon, 

b) az önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

c) az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes üzleti vagyonból áll. 

2.§ Az önkormányzatnak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyona nincs.  

A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 

3.§ Az önkormányzat üzleti vagyona körébe sorolt ingatlanvagyont az önkormányzati 
ingatlanvagyon kataszterben lévő becsült értéken lehet értékesíteni. 

4.§ Amennyiben az ingatlan a 3.§-ban írt értéken nem értékesíthető, akkor 

a) 1 millió Forint alatt a helyben szokásos piaci érték figyelembevételével a 
képviselőtestület állapíthatja meg az eladási árat.  

b) 1 millió Forint érték felett a forgalmi értéket ingatlanforgalmi szakértővel kell 
megállapíttatni. A szakértői díj a vásárlót terheli, melyet az ingatlan vételárának 
megfizetésével együtt kell megtérítenie az önkormányzat részére. 

5.§ 2 millió Forint értékhatárt meghaladó ingatlanvagyont értékesíteni csak nyilvános 
–indokolt esetben zártkörű- versenytárgyalás útján lehet a legjobb ajánlatot tevő 
részére. 

6.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 
közül a: 

a) Vízi közművek –a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- nem idegeníthetők el, 
nem terhelhetők meg, 



b) a Vízi közműveket az önkormányzat csak az erre a célra létrehozott gazdálkodó 
szervezet útján működtetheti és csak olyan gazdasági társaságba apportálhatja, 
amelyben az önkormányzatok többségi tulajdonnal rendelkeznek. 

6/A.§2 A képviselőtestület a vízi közműveken kívüli egyéb korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak tekintetében akkor élhet a tulajdonost megillető 
rendelkezési jogával, amennyiben a rendelkezési jog gyakorlása következtében 
megállapított ellenértéken felül az önkormányzatnak, illetve a településnek az 
ügyletből egyéb pénzügyi gazdasági haszna – különösen új munkahelyek 
létrehozása, helyi iparűzési adóbevétel  növekedése – származik.  
 

7.§ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézményeknek helyt adó ingatlanok, 
továbbá középületek a feladatellátás megszűnéséig nem idegeníthetők el. 

8.§ A helyi védettséget élvező korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokra tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlása előtt a civil szervezetek 
véleményét 30 napos határidő tűzésével ki kell kérni. 

Vagyonkezelői jog gyakorlása 

9.§ A vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni központi költségvetési, vagy helyi 
önkormányzati költségvetési szervnek illetve önkormányzati társulás részére lehet. 

10.§ Az önkormányzat a 9.§-ban megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont 
ingyenesen kizárólag kötelező önkormányzati közfeladat ellátása érdekében, az 
alábbi esetekben adhatja kezelésbe: 

a) óvodai ellátás 

b) alapfokú nevelés, oktatás 

c) szociális ellátás 

d) egészségügyi ellátás 

e) közművelődési, kulturális feladatellátás 

f) sportcélú feladatellátás 

11.§ A 2 millió Forintot elérő vagy azt meghaladó vagyonkezelői jogot a megyei 
lapban történő meghirdetés útján a legjobb ajánlatot tevő számára lehet átengedni. 

12.§ A 2 millió Forint értékhatár alatti vagyonkezelési jog létesítése az önkormányzat 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztés és az önkormányzat honlapján történő 
közzététel útján történő meghirdetéssel, a legkedvezőbb ajánlatot tévő javára 
történhet. 

13.§ A vagyonkezelői jog értékének meghatározása a helyben szokásos forgalmi 
értéken történik.  

14.§ A vagyonkezelői jog átadásának ellenértékeként az erről szóló szerződésben 



a) pénzösszeg 

b) pénzben kifejezhető értékű tevékenység vagy 

c) más ellenszolgáltatás 

köthető ki. 

15.§ A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog gyakorlása során köteles betartani a 
következőket: 

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a jógazda gondosságával rendeltetésszerűen kell 
használni az elvárható gondossággal kell birtokolni és hasznait szedni 

b) a vagyont fenyegető veszélyről és a vagyonba bekövetkezett kárról az 
önkormányzatot haladéktalanul értesíteni kell 

c) a vagyonkezelési szerződésben, továbbá e rendeletben előírt kötelezettségeket 
maradéktalanul teljesíteni kell 

d) tűrni köteles a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket 

e) köteles az ellenőrzésekben közreműködni s az esetlegesen előírt beszámolást 
teljesíteni. 

16.§ A vagyonkezelés gyakorlásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik: 

a) az államháztartásról szóló 2011 .évi CXCV. törvény 70.§ (1) bekezdés b) pontja 
figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében, a képviselőtestület által választott 
adhoc bizottság eseti ellenőrzésével 

b) a vagyonkezelő éves beszámoltatásával, mely beszámoló tartalmazza a kezelt 
vagyonra vonatkozó kimutatást és a vagyongazdálkodási terv adott időszakra 
vonatkozó teljesülését. 

17.§ A vagyonkezelés ellenőrzésének ki kell terjednie arra, hogy a vagyonkezelő  

a) megőrizte -e vagyontárgy értékét 

b) gondoskodik -e az állagmegóvásról,  

c) teljesíti –e a szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeit. 

Záró rendelkezések 

18.§ 1(1) bekezdés A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen 
nemzeti vagyon felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) bekezdés Az önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. 



(3) bekezdés Az önkormányzat tulajdonát képező forgalomképes üzleti vagyon 
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csanádalberti Község Önkormányzati 
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 6/2006. (III.16.) 
önkormányzati rendelete. 

 

 

Csjernyik Zoltán Dr. Sarkadi Péter 

   polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: Csanádalberti, 2013. február 13. napján.  

 Dr. Sarkadi Péter 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Beiktatta a 2/2015. (I.21.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2015. január 22-től. 

2 Beiktatta a 10/2016.(X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2016. október 25. napjától.  

 

 

1. számú melléklet 

Csanádalberti Község Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati 
tulajdonában álló forgalomképtelen nemzeti vagyona 

sorszám hrsz helye megnevezés terület (m2) 

 1 Rákóczi utca közút 1946 

2. 31 Jókai utca közút 2712 

3. 60 Munkácsy utca közút 1964 

4. 61 Kossuth utca közút 22810 

5. 62 Munkácsy utca közút 3571 

6. 101 Rákóczi utca közút 3604 

7. 120 Jókai utca közút 5578 

8. 138 Fő út közút 2942 

9. 140/2 Fő út (templom) köztér 1636 

10. 143 Fő út járda közpark 4873 

11. 144/3 Fő út közút 1707 

12. 146 Fő út Árpád park 3687 

13. 165/2 Fő út közút 3942 

14. 181 Rákóczi utca közút 3665 

15. 204 Rákóczi utca közút 3600 

16. 220 Jókai utca közút 5485 

17. 270 Munkácsy utca közút 3593 



18. 271 Petőfi utca közút 34341 

19. 294 Jókai utca közút 5647 

20. 350 Dózsa utca közút 22184 

21. 361 Dózsa utca közút 414 

22. 377 Temető-ravatalozó épület 288 

23. 382 Dózsa utca közút 403 

  2.(közterületi közutak)   

sorszám hrsz helye megnevezés terület (m2) 

1. 05 Közterületi közút földút 2129 

2. 08 Közterületi közút földút 5880 

3. 010 Közterületi közút földút 410 

4. 014/1 Ambrózfalva 
összekötőút  

burkolt 5156 

5. 014/2 Ambrózfalva 
összekötőút  

burkolt 4615 

6. 015/22 Közterületi közút földút 7340 

7. 015/30 Közterületi közút földút 1891 

8. 019/61 Közterületi közút földút 6165 

9. 028/16 Közterületi közút földút 4014 

10. 028/26 Közterületi közút földút 4014 

11. 030 Közterületi közút földút 10114 

12. 032 Közterületi közút földút 12751 

13. 034 Közterületi közút földút 4833 

14. 035 Közterületi közút földút 15152 

15. 036/49 Közterületi közút földút 1660 

16. 036/53 Közterületi közút földút 2960 



17. 036/53 Közterületi közút földút 402 

18. 037 Közterületi közút földút 4431 

19. 043 Közterületi közút földút 7455 

20. 044 Közterületi közút földút 2489 

21. 048 Közterületi közút földút 4646 

22. 07/5 Szántó(A.3) -  

23.  Gyep(B.4)ped.elletf. -  

24.  Szántó(C.3) -  

 

  



2. számú melléklet 

Csanádalberti Község Önkormányzatának korlátozottan képes törzsvagyona 

     

sorszám hrsz helye  terület 
(m2) 

1. 59 Sportpálya  10625 

2. 114 Szociális bérlakás Fő út 1979 

3. 116 Idősek klubja+Konyha Fő út 29. 8146 

4. 116 4. Lakásos szociális bérlakás Fő út. 27.  

5. 118 2. Lakásos szociális bérlakás Jókai u. 14. 1079 

6. 123/1 Orvosi rendelő-Könyvtár Fő út 31/a 2118 

7. 139/1 Sportpálya  2787 

8. 144/1 Vízmű Fő út 1810 

9. 160/1 Oktatási Nevelési Centrum Fő út 38. 3629 

10. 165/1 Községháza Fő út 30. 3956 

11. 139/2  Ifjúsági Ház, Teleház Fő út 31/a. 1198 

12. 158  Lakóház                                 Fő út 42. 2632 

13. 147 Lakóház, udvar Fő út 58.  2878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

Csanádalberti Község Önkormányzatának forgalomképes üzleti vagyona 

 

sorszám hrsz helye megnevezés terület 
(m2) 

 

1. 191 Rákóczi u. kert 338  

2. 225 Petőfi u. 23. kert 989  

3. 256/1 Munkácsy u.  kert 360  

4. 293 Jókai u. 7. kert 3956  

5. 323 Dózsa u. 12. kert 4071  

 

 


