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E L Ő T ER J E S Z T É S 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére 

a kéthelyi 0263/6 és 0263/7. hrsz-ú, önkormányzati ingatlanok hasznosításához 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Schmid Lászlóné 8713 Kéthely, Sári u. 5. szám alatti lakos azon kéréssel fordul a képviselő-

testülethez, hogy a tulajdonát képező 0263/15. hrsz-ú, szántó, rét művelési ágú külterületi 

ingatlanát részben átszelő, illetve részben vele határos, az önkormányzat tulajdonában álló a 

0263/6. és 0263/7. hrsz-ú, árok megnevezésű, összesen 2048 m2 külterületi ingatlanokat adja 

használatába. 

Az önkormányzati tulajdonú árkok jelen műszaki állapotukban nem töltik be funkciójukat, 

nagymértékben eliszaposodtak, nem vezetik le a belvizet, talajvizet. 

Az elmúlt gazdasági évben az árkok rossz működése következtében több mint egy hektár 

területről nem tudta a terményt betakarítani. 

 Az árkok eredeti rendeltetésüknek megfelelő helyreállítása mintegy 2-2,2 millió Ft-ba 

kerülne. 

Nevezett beadványában felajánlotta, amennyiben a testület fenti ingatlanokat használatába 

adja, akkor saját költségén a szükséges munkálatokat elvégzi. 

 

A vagyontörvény nemzeti vagyon kezelésére, hasznosítására irányuló 11. § (10)-(11) bekezdései 

kimondják: 
„(10) 

 
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 

éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban 

az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül 

teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, 

önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.  

(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 

szerződésben vállalja, hogy  

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti,  

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,  

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik 

félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.  

(12) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a 

hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti 

vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 

minősül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi 

szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a 

hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a hasznosításba adót megillető, valamint a (11) 

bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a hasznosításba adóval 

közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.” 

 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175838#sid10752
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175838#sid10752
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175838#sid9984
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175838#sid9984


A vagyontörvény 3. § (4) bekezdése értelmében a „hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy 

a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése 

jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide 

nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását;”  

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) 

önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak 

hasznosítását lehetővé teszi, az alábbi feltételek mellett: 

„11. § (4) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak hasznosítására irányuló       

szerződések megkötésekor: 

- öt évet meg nem haladó időtartam esetén a polgármester, 

- minden egyéb esetben a képviselő-testület dönt.” 
 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalom-

képtelen, 0263/6. és 0263/7. hrsz-ú, árok megnevezésű ingatlanokat, határozatlan időre adja 

Schmidt Lászlóné 8713 Kéthely, Sári u. 5. szám alatti lakos használatába, azzal a kikötéssel, 

hogy az ingatlanhasznosítási szerződésben kerüljön rögzítésre az árkok műszaki állapotának 

helyreállításával kapcsolatos kötelezettség. 

 

 

Határozati javaslat 

a 0263/6. és 0263/7. hrsz-ú önkormányzati ingatlanok hasznosítására 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló 0263/6. és 0263/7. hrsz-ú, árok megjelölésű, az 

önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen ingatlanokat, határozatlan 

időre Schmidt Lászlóné 8713 Kéthely, Sári u. 5. szám alatti lakos használatába adja. 

A testület kiköti, hogy ingatlanhasznosítási szerződésben kerüljön rögzítésre az árkok 

műszaki állapotának helyreállításával kapcsolatos kötelezettség. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét az ingatlan hasznosítási 

szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kéthely, 2015. május 20. 

    

                                                                                                         Molnár Balázs                                 

                                                                                                          polgármester 
 






