
BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (III….) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3. § 

(1) Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 15/B. §-a. 

Tüske Gáborné Nagy Gáborné 
polgármester   jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március … 

Nagy Gáborné 
jegyző 



 - 2 - 

 

 
1. melléklet a ../2017.(III….) önkormányzati rendelethez 

 
„1. melléklet a 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelethez” 

 
FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON 

kizárólagos önkormányzati vagyonelemek 
 

A) Belterületen  
 

Hrsz. Megnevezése Rendeltetés 

9/3 Balaton u. közút 

63/2 Balaton u. közút 

77/1 Kossuth u.  járda 
77/2 Kossuth u. árok 
77/3 Kossuth u. közút 
77/4 Kossuth u.  árok 
77/5 Kossuth u.  járda 
77/6 Kossuth u. templom park 
77/7 Kossuth u. templom árok 
130/5 Hegy u. árok 
130/6 Hegy u. közút 
130/7 Hegy u. árok 
130/8 Templom u. játszótér 
130/9 Templom u. járda 
130/10 Templom u. közpark 
130/11 Templom u. árok 
130/12 Templom u. árok 
130/13 Templom u. közút 
130/14 Templom u. árok 
138 Templom u. közút 
181 Petőfi u. közút 
182 Petőfi u. régi temető 
203/2 Petőfi u. járda 
203/3 Petőfi u. járda 
204/1 Petőfi u. közút 
204/8 Petőfi u. járda 
212 Petőfi u. földút 
282/22 Balaton u. járda 
282/23 Balaton u. közlekedési terület 
329/2 Balaton u. járda 

329/3 Balaton u. járda 
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B) Külterületen 
                                                                                                            

Hrsz Megnevezés Rendeltetés 
03/3 Petőfi u. mögött közút 
04  árok 
05/4  közút 
06  árok 
08  közút 
010  árok 
012  árok 
017/2  árok 
018 Hegy u. temető 
019/2  közút 
027/2  közút 
032  közút 
035  közút 
036  árok 
038  közút 
040  közút 
042  közút 
044  közút 
048  közút 
051  közút 
053/2  közút 
059/4  árok 
060  közút 
896  közút 
897  közút 
898  közút 
899  közút 
900  közút 
901  közút 
902  közút 
903  közút 
904  közút 
905  közút 
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1. melléklet a ../2017.(III….) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelethez” 

 Az önkormányzat üzleti vagyona 

A) belterületen

Hrsz Megnevezés Rendeltetés 
63/1 beépítetlen földterület 
64 beépítetlen földterület 
78 beépítetlen földterület 
255 Hegy u. beépítetlen földterület 
258 Hegy u. beépítetlen földterület 

Az önkormányzat üzleti vagyona 
B) külterületen

Hrsz Megnevezés Rendeltetés 
849 erdő 
733 szántó 
700 gyep 
689 kert 
579 erdő 
436/2 szántó 
431 szántó 
428/1 szántó 
07 rét 
03/2 szántó 
03/7 sportpálya 
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Balatonújlak Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/575-066 

Ügyiratszám: 667/1/2017. 5. számú előterjesztés

E L Ő T ER J E S Z T É S 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 21-i ülésére 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 11/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ../2017. (III…..) önkormányzati rendelet  

I N D O K O L Á S A

Tisztelt Képviselő-testület! 

2012. január 1-től az önkormányzat vagyonára vonatkozóan alapvető új szabályozást 
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 106.-110.§-ai, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. 
törvény állapít meg.  

Az Alaptörvény rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozza az állam és a helyi 
önkormányzatok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal 
való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos 
tulajdonának a körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit. 
A törvény 18. § (10) bekezdésében kimondta, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
köteles 2012. október 31-ig módosítani rendeletét.   
E kötelezésnek eleget téve alkotta meg új önkormányzati rendeletét a képviselő-testület,  
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletet.  
A rendelet megalkotás óta egy ízben került módosításra, amikor is a rendeletbe beépítésre 
kerültek az önkormányzati vagyon számbavételére, a vagyonleltárra, az önkormányzati vagyon 
értékének megállapítására, valamint a vagyongazdálkodás irányelveire vonatkozó 
rendelkezések. 

A vagyontörvény a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapelveit az alábbiak szerint 
szabályozza: 
„7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  
(2) 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.” 
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A képviselő-testület szándékában áll a feladata ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak (külterületi ingatlanok) elidegenítése. 
E döntését megelőzően felülvizsgáltuk a rendeletet, s az ingatlan-nyilvántartással való 
egyezőség érdekében a mellékletek pontosítása vált szükségessé. 
A rendeleten átvezetésre kerültek az önkormányzat által vásárolt 63/1. és 78. hrsz-ú 
ingatlanok is, az önkormányzat forgalomképes vagyonaként feltűntetve. 

A rendeletmódosítás egyebekben hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, mivel a 
hatályos rendelet 8. §-ának szabályozása megegyezik a 11/2012.(XI.26.) önkormányzati 
rendelettel kiegészített 15/B. § szabályozásával. 

Balatonújlak, 2017. március 8. 

Tüske Gáborné 
polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb 
hatás: 

A rendelet módosítás a vagyonrendelet 
felülvizsgálata miatti változásokat tartalmazza. 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapelveit 
az alábbiak szerint szabályozza: 
„7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e 
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.  
(2) 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.” 
A hatályos önkormányzati rendelet pontosítja a szabályozást, a rendelet mellékleteit, illetve hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja 
maga után. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


