
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete     

Kéthely 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 15/2012.(X.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Kéthely 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 15/2012.(X.31.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„15/B. § Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történő 
hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke 

    a.) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító értékbecsléssel; az 
 önkormányzat által vásárolt ingatlan vagyon esetén a beszerzési érték alapulvételével; vagy 
 az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján; indokolt esetben 6 hónapnál nem  
 régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecsléssel, 

   b.) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes érték-   
        papírtípusok piacán az értékesítés-, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, 

  c.) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál nem 
       régebbi könyvvizsgálói értékelés alapján vehető figyelembe.” 

2. § 

A rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

3. § 

A rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. § 

Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba. 

Molnár Balázs         Nagy Gáborné 
polgármester              jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március … 

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

„1. melléklet a 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelethez” 
 

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON 
kizárólagos önkormányzati vagyonelemek 

 
A) Belterületen  

 
Hrsz. Terület 

m2 
Megnevezése Rendeltetés 

46 2269 Magyari u.  járda 
65 1.1008 Ady E. u.  közút 
85 6426 Petőfi u.  közút 
125 1658 Ady E. u.  járda 
161 2.1768 Hegyalja u.  közút 
164 2.7859 Hegyalja u. köztemető 
165 732 Hegyalja u. 34.-temető közötti közút 
236 2418 Jókai u.  közút 
253 2459 Jókai u.  közút 
254 3742 Hegyalja u. köztemető bővítés 
298 2076 Jókai u. járda 
299 2555 Hunyadi u.  járda 
328/1 2639 Sári u. közút 
329 4543 Sári u.  járda 
386/3 398 Honvéd-Béke utcai átemelő előtti árok 
416 1.1722 Béke u.  közút 
424 3185 Csaba u. közút 
458 205 Honvéd u. árok 
465 3392 Honvéd u.  közút 
466 9568 Honvéd u.  járda 
497 8390 Dózsa u.  közút 
550 1.3333 Arany J. u.  közút 
568/1 885 Magyari u. park közpark 
601 599 Diófa u.  közút 
619 6160 Diófa u.  közút 
629 4489 Sugár u.  közút 
646 1781 Magyari u.  járda 
651 7203 Malom u.  közút 
652/1 1744 Malom u. mögött közút 
652/2 7411 Malom u. mögött közút 
677/1 1814 Haladás u.  közút 
677/2 3783 Haladás u.  közút 
685/2 3382 Lenin u.  árok 
685/6  144     Műanyagüzem előtt kerékpárút 
687 1972 Lenin u.  közút 
689 6890 Lenin u.  közút 
707 2289 Április 4. köz közút 
713/4 68 Balaton u. gázfogadó 
714 815 Balaton u.  járda 
722/1 1546 Április 4. köz közút 
748 1637 Balaton u. járda 
751/3 33 Rákóczi u.  közút 
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752/3 184 Rákóczi u. közút 
752/4 106 Rákóczi u. közút 
752/7 232 Rákóczi u. közút 
757 4485 Rákóczi u. közút 
758 6964 Rákóczi u. közút 
759 1626 Rákóczi u. közút 
794 1797 Rákóczi u. közút 
837 1.0735 Kossuth u. közút 
865/8 280 Műanyagüzem előtt kerékpárút 
899 1.2397 Május 1. u. közút 
956 1.4815 Vár u. közút 
957 3927 Vár-Rákóczi u. közötti földút közút 
995 1.1333 Ifjúság u. közút 
1028 1142 volt szeméttelepnél lévő földút közút 
1031/3 403 Közpark előtt kerékpárút 
1030/3  226     Közpark előtt kerékpárút  
1033/1 42 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/7 68 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/9 87 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/11 94 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/13 119 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/15 177 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
1034/17 226 Kéthely-Marcali között kerékpárút 

 
B) Külterületen 

                                                                                                            
Hrsz Terület 

m2 
Megnevezés Rendeltetés 

03 1614 Sári csapási földút közút 
05 5857 Kápolnai földút közút 
06/2 248 Sári csapási földút közút 
011/2 271 Sári csapási földút közút 
011/4 85040 kerékpárút közút 
013 365 Sári csapási földút közút 
016 543 Sári csapási földút közút 
017 1543 Sári csapási földút közút 
020 651 Sári csapási földút közút 
021 2373 Sári csapási földút közút 
025 837 Sári csapási földút közút 
027 1565 Sári csapási földút közút 
030/2 3575 Baglas helyi földút közút 
031 5151 Baglas helyi földút közút 
032/7 588 Baglas helyi földút közút 
033 4265 Baglas helyi földút közút 
036/1 2.1936 Vadaskerti földút közút 
048 7385 Kulai földút közút 
060 9603 Baglas helyi földút közút 
061/19 1104 Baglas helyi földút közút 
061/28 2660 Baglas helyi földút közút 
061/39 3022 Baglas helyi földút közút 
061/41 1113 Baglas helyi földút közút 
063 3545 Baglas helyi földút közút 
064 1.0035 nagypince alatti árok árok 
066 2.2276 Baglas helyi földút közút 
067 3746 Baglas helyi földút közút 
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069 8212 Baglas helyi földút közút 
071/2 3.5849 Baglas helyi földút közút 
073 3227 Kulai földút közút 
075/2 3585 Kulai földút közút 
076/1 1521 Kulai földút közút 
076/2 3990 Kulai földút közút 
078/8 1768 Kulai földút közút 
079/14 4559 Baglas helyi földút közút 
079/15 2419 Baglas helyi földút közút 
083 2.0906 Vár utca feletti földút közút 
090/1 4320 Aszfaltkeverői mögötti út közút 
090/2 6480 Aszfaltkeverői mögötti út közút 
092 1570 Aszfaltkeverő bejáró út közút 
095/20 928 Balatonújlaki elágazónál árok 
095/24 370 Kéthely-Balatonújlak között kerékpárút 
097/9 509 Kéthely-Balatonújlak között kerékpárút 
097/10 5.8922 Régi anyaggödör közpark 
098/2 3200 Anyaggödör melletti földút közút 
0101 3.5485 volt sertéstelepi bejáró földút közút 
0102 2929 volt sertéstelepi út mellett árok 
0112 1816 Szigetmajortól északra csatorna 
0114 2530 Szigetmajori földút közút 
0117 5677 Szigetmajori földút közút 
0119 3955 volt sertésteleptől délre  árok 
0121 3538 volt sertésteleptől délre árok 
0122 7553 volt sertésteleptől délre csatorna 
0125/6 5023 vasút melletti földút közút 
0125/7 4413 vasút melletti földút közút 
0126 1.2293 volt sertésteleptől északra árok 
0127/1 1263 volt sertéstelepi út mellett árok 
0127/3 1355 volt sertéstelepi út mellett árok 
0130 2.3814 volt sertéstelep melletti földút közút 
0197 950 cigányárki földút közút 
0208 1510 volt sertéstelep-cigányárok 

között 
árok 

0210 7120 volt sertéstelep melletti  
földút 

közút 

0217 2800 volt sertéstelepi úttól délre árok 
0219 3040 volt sertéstelepi úttól délre árok 
0220/4 546 volt sertéstelep melletti 

földút 
közút 

0223 1.1724 szérűskerti földút közút 
0226 3918 vízmű-volt sertéstelep között árok 
0227 3378 vízműtől északra földút közút 
0230 2.2142 vasútállomás-cigányárok 

közötti földút 
közút 

0232 6228 cigányárok melletti földút közút 
0234 4160 szárító-halastó között árok 
0236 6604 cigányárok melletti földút közút 
0237/6 1.6589 halastó mellett árok 
0249 3.2594 szárítói burkolt út közút 
0251/7 1939 szárítói út-sári rét között árok 
0252/1 1906 vasútállomás mellett árok 
0263/6 478 sári rét-Honvéd u. között árok 
0263/7 1570 sári rét-Honvéd u. között árok 
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0263/8 786 sári rét-Honvéd u. között árok 
0263/9 2889 sári rét-Honvéd u. közötti  

földút 
közút 

0265/7 438 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
0265/9 4655 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
0268/4 650 Kéthely-Marcali között kerékpárút 
2088/7 584 Kéthelyi hegyi földút közút 
2088/14 753 Kéthelyi hegyi földút közút 
2676 596 Sári hegyi földút közút 
2695 3586 Sári hegyi földút közút 
2696 1007 Sári hegyi földút közút 
2697 1134 Sári hegyi földút közút 
2698 827 Sári hegyi földút közút 
2699 1121 Sári hegyi földút közút 
2700 3025 Sári hegyi földút közút 
2701 296 Sári hegyi földút közút 
2702 104 Sári hegyi földút közút 
2703 5761 Sári hegyi földút közút 
2704 466 Sári hegyi földút közút 
2705 133 Sári hegyi földút közút 
2706 818 Sári hegyi földút közút 
2707 586 Sári hegyi földút közút 
2801 1222 Baglas helyi földút közút 
2802 3887 Baglas helyi földút közút 
2803 2172 Baglas helyi földút közút 
2804 839 Baglas helyi földút közút 
2805 5643 Baglas helyi földút közút 
2806 8022 Baglas helyi földút közút 
2807 8203 Baglas helyi földút közút 
2808 1025 Baglas helyi földút közút 
2809 2569 Kéthelyi hegyi földút közút 
2810 8573 Kéthelyi hegyi földút közút 
2811 4928 Kéthelyi hegyi földút közút 
2812 1790 Kéthelyi hegyi földút közút 
2813 1403 Sári hegyi földút közút 
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2. melléklet a ../2017.(III….) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelethez” 
 

                                       Az önkormányzat üzleti vagyona 
 

A) belterületen 
 

Hrsz Terület 
m2 

Megnevezés Rendeltetés 

45/2 1202 Ady E. u. 3. beépítetlen telek 
45/3 1267 Ady E. u. 3. üzlethelyiség 
63/2 2666 Ady E. u. 35. szolgálati lakás 
123 965 Ady E. u. 4. gyógyszertár 
124 876 Ady E. u. 2. üzlethelyiség 
 141/1 1027 Hunyadi u. 21. üzlethelyiség 
386/2 1590 Honvéd u. 39. beépítetlen terület 
422 1505 Csaba u. 4. beépítetlen terület 
423 968 Csaba u. 2. beépítetlen terület 
496/1 220 Dózsa Gy. u. 2. beépítetlen terület 
496/4 298 Dózsa Gy. u. 2. beépítetlen terület 
498 1.1417 Dózsa Gy. u. 1. sportpálya, öltöző 
567 2386 Arany J. u. 2. karbantartó telephely/ 

üzlethelyiségek 
597/6 903 Sugár u. 9. beépítetlen terület 
597/11 1536 Diófa u. 2. üzlethelyiség 
620/2 1671 Sugár u. 6. beépítetlen terület 
770 1287 Rákóczi u. 7. beépítetlen terület 
927 1757 Május 1. u. 44. szántó 
1026 981 Kertaljai dűlő szántó 
 

Az önkormányzat üzleti vagyona 
                                                      B) külterületen 

 
Hrsz Terület 

m2 
Megnevezés Rendeltetés 

036/2 479 Vadaskert erdő 
059/6 48 Baglas hegy présház 
059/54 1972 Baglas hegy szántó 
095/27 2071 Sédi árok mellett legelő 
0244 7.8769 volt szociális otthoni terület szántó 
0245 2.8805 volt szociális otthoni terület szántó 
0247/1 5.0410 volt szociális otthoni terület szántó 
0255 1.0352 volt szociális otthoni terület szántó 
0261/4 5898 Honvéd utca végén legelő 
0271/1 6.5750 volt pedagógus föld szántó  
2108 461 Kéthelyi hegy legelő 
2308/2 18 Baglas hegy gyep 
2555 168 Sári hegy gyep 
2559 2325 Sári hegy rét 
2560 8108 Sári hegy szőlő, rét, szántó 
2561 6573 Sári hegy gyep, szántó 
2563/3 2518 Sári hegy szántó  
2588 3276 Sári hegy szántó 
1257/2. 492 Holládi terület – öröklés szőlő, erdő 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 
 
Ügyiratszám: 736/1/2017.          6. számú előterjesztés 
 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  

szóló 15/2012. (X. 31.) 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 kétízben került módosításra: 

• 8/2014.(V.23.) önkormányzati rendelettel az alaprendeletbe beépítésre kerültek az önkormányzati 
vagyon számbavételére, a vagyonleltárra, az önkormányzati vagyon értékének megállapítására, 
valamint a vagyongazdálkodás irányelveire vonatkozó rendelkezések. 

• 12/2015.(V.28.) önkormányzati rendelettel az alaprendelet a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe 
tartozó vagyontárgyak hasznosítására irányuló szabályozást pontosította, egészítette ki. 

 
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 29/2017.(II.17.) számú határozatával négy belterületi ingatlan (386/2., 770., 620/2. és 
597/6.) önkormányzati tulajdonba vételéről, míg 35/2017.(III.16.) számú határozatával a 496/1. és 496/4. 
hrsz-ú ingatlanok forgalomképessé nyilvánításáról döntött. 
A rendeleten átvezetésre kerültek az önkormányzat által vásárolt ingatlanok, az önkormányzat 
forgalomképes vagyonaként feltűntetve. 
 
Ezen döntéseket követően felülvizsgáltuk a rendeletet, s az ingatlan-nyilvántartással való egyezőség 
érdekében a mellékletek további pontosítása vált szükségessé. 
 
Kéthely, 2017. március 20. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 

 



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 15/2012.(X.31.) 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 az önkormányzati 
telekvásárlás, illetve a vagyonrendelet 
felülvizsgálata miatti változásokat tartalmazza. 

Nincs Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(11) bekezdése előírja: 
„(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.”A hatályos önkormányzati rendelet erre vonatkozó szabályozást nem 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. 



 
 


	Belterületen
	Külterületen


