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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: Segesd Község közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése meghatározza, hogy 

az önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás 

biztosításának céljából a helyi önkormányzatoknak közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. 

A 7. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 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.  

A (2) bekezdés szerint 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 jelenleg hatályos vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata az önkormányzati vagyon 

változása miatt vált szükségessé: 

 

1./ Az önkormányzat értékesítette a Segesd 1273/2 hrsz.-ú ingatlant. 

 

2./ Az önkormányzati tulajdonban lévő 897 hrsz.-ú ingatlan területe telekalakítási eljárás 

során 357 m2 -el növekedett. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (I. … ) 

önkormányzati határozata a vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község 

Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint 

módosítja: 

 



1./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon” táblázat 9. sor harmadik oszlopában szereplő „2926” szövegrész helyébe 

„3283” szöveg lép. 

2./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklet „Forgalomképes vagyon” táblázat 88. 

sorában szereplő adatok törlésre kerülnek, az ingatlan értékesítése következtében.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

Segesd, 2022. január 19. 

 

 

 

 Takácsné Illés Henriett 

 alpolgármester 


