
Izsák Város Polgármesterétől 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. augusztus 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: az Izsák Város Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzatok vagyongazdálkodására vonatkozó kötelező rendelkezéseket a jogalkotó 

számos jogszabály útján szabályozza. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: ÖR) megalkotása óta eltelt időszakban a vonatkozó jogszabályi környezet 

változása okán szükségessé vált az ÖR felülvizsgálata és a felülvizsgálat eredményére 

tekintettel annak módosítása. 

A módosítás eredményeként pontosításra került az Önkormányzat által alapított költségvetési 

szervek vagyongazdálkodási szerepköre, a tulajdonosi ellenőrzések legfontosabb 

megállapításairól szóló tájékoztatás megtételének az időpontja. A jogszabályi változásokkal 

összhangban módosításra került egyrészt az ÖR vagyonkimutatásra vonatkozó szabályozása, 

illetve a vagyonkimutatások elkészítéséért a jövőben a jegyző a felelős korábbi rendelkezéstől 

eltérően, továbbá a vagyont érintő adatszolgáltatás határideje is felülvizsgálatra került. A 

változó jogforrási háttér nyomán az ÖR behajthatatlan követelések leírásához fűződő 

rendelkezés is pontosításra szorult, ugyanis a Képviselő-testületnek a behajthatatlannak 

minősülő követelés leírása vonatkozásában nincs döntési jogosultsága, az ilyen típusú 

követelések leírása kötelező a mérlegben nem szerepelhetnek.      

Tisztelt Képviselő-testület! 

A benyújtott tervezet elfogadásával az Ör. szabályozási tartalma a hatályos jogszabályi 

előírásokkal ismételten összhangban lesz, így javasolom annak jóváhagyását. 

Izsák, 2019. augusztus 28.  

  

 

 

Mondok József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VIII.27.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                                                           Kihirdetve:  

 

 

 

Bak Nándor 

jegyző 

 

 

 

 

  



 

Izsák Város Képviselő-testületének …./2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az 

Izsák Város Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

1. § 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 11.§ (1) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmény vezetőjének a javaslatára az 

alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az 

alaptevékenység sérelme nélkül az Önkormányzat dönt az intézmény használatában lévő”  

2. §   

Az ÖR 20. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„20. § A polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzések legfontosabb 

megállapításairól, összefoglaló jelentésben- a tárgyévet követő május 31-ig – tájékoztatja a 

Képviselő-testületet, a költségvetési zárszámadás benyújtásával egyidejűleg.” 

 

3. §  

Az ÖR 28. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket a vagyonvédelem biztosítása érdekében 

kétévente leltározni kell.” 

4. §  

(1) Az ÖR 29. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárónapján a vagyonállapotról – 

az  államháztartási törvényben meghatározott- vagyonkimutatást kell készíteni, amely az 

Önkormányzat és intézményei saját vagyonának eszközeit mutatja be.” 

(2) Az ÖR 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján, a tárgyi eszközök és a befektetett 

pénzügyi eszközök esetében arab számmal, az egyéb eszköz-és forráscsoportok esetében 

római számmal jelzett tételek szerinti tagolásban tartalmazza az Önkormányzat vagyonát 

törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, illetve a törzsvagyonon kívüli üzleti és 

forgalomképes vagyon részletezésben, a vagyon kezelését végző Hivatali és intézményi 

egységekre történő megbontással.” 

(3) Az ÖR 29. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  



„(4) A vagyonkimutatás tartalmazza a törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan 

forgalomképes vagyon), valamint a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban 

- az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont, és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogokat a vagyonkezelő és a vagyon használója feltüntetésével, helyrajzi számonként, bruttó 

és nettó értékben, valamint 

- a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő és a forgóeszközök közé tartozó 

értékpapír állományát tételesen, névértékben és mérleg szerinti értéken.” 

5. § 

(1) Az ÖR 30. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartások létrehozásáról  és folyamatos 

vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló 

mérlegében, és az ingatlanok esetében az ingatlanvagyon- kataszterben szereplő, 

megfeleltethető értékadatok egyezőségéről, közzétételéről a jegyző gondoskodik.” 

(2)  Az ÖR 30. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A jegyző, az önkormányzati költségvetési szerv és az önkormányzati vagyont kezelő, 

vagy azzal gazdálkodó szerv vezetője a vagyonkimutatás összeállításához legkésőbb a 

tárgyévet követő év február 20-ig köteles adatot szolgáltatni.” 

6. § 

Az ÖR 30. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Behajthatatlanná vált követelés leírása – az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – az önkormányzati vagyon körébe tartozó ilyen követelés tekintetében- a 

behajthatatlanság tényéről és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról szóló döntést 

követően – a Polgármesteri Hivatal feladata. A behajthatatlanság tényének megállapításáról és 

egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról szóló tájékoztatást a Képviselő-testület a 

zárszámadás benyújtásával egyidejűleg kap. A tájékoztatás a behajthatatlan követeléseket 

önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bontásban mutatja be 

követelés fajtánként és behajthatatlansági jogcímenként.” 

Izsák, 2019. augusztus 28.  

Mondok József  Bak Nándor  

polgármester jegyző 

 


		2019-08-21T13:38:46+0200
	Mondok József polgármester




