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A tárgyalandó témakör tárgya:
Vagyonkezelési szerződés létesítése az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezettel
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2016. január 27-i ülésén 28/2016. (I. 27.) számú határozatával 2016. március 1.
napjával megalapította az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. Az alapító okirat szerinti közfeladatok ellátása a közfeladatok ellátását
szolgáló ingatlan vagy ingóvagyon vagyonkezelésbe adása nélkül nem valósítható meg.
A képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés megkötése érdekében 2015. november 11-i ülésén a
vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel kiegészítette Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletmódosítás alapját az alábbi törvényi felhatalmazások adták meg:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
109. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti
vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.
A 109. § (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a
vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.
Az Mötv. 143. § (4) bekezdés i) pontja szerint a képviselő-testület rendeletben határozza meg azon
vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait.
A vagyonkezelésre vonatkozó szabályokat – melyekre tekintettel kell lenni a vagyonkezelői szerződés
megalkotásakor – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) tartalmazza:
Az Mötv. fentebb hivatkozott rendelkezése is kimondja, hogy önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítése esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. Az Nvtv. 11. §-a tartalmazza ezen rendelkezéseket. Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vagyonkezelői jog elsősorban vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont b) alpontjában felsorolt személyekkel köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk
gyakorolható:
ba) nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,
bb) költségvetési szerv,
bc) köztestület,
bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba) alpontban meghatározott személyek együtt vagy különkülön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
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A 11. § (3) bekezdés alapján a vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető.
A (6a) bekezdés szerint a vagyonkezelőt e törvény erejénél fogva változatlan feltételekkel megilleti a
vagyonkezelői jog mindazon vagyonelemre, amely a vagyonkezelésében lévő vagyonból bármely
módon - így különösen kitermelés, bontás, megosztás útján - újonnan jön létre, feltéve, hogy az újonnan létrejövő vagyonelem és a vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő vagyonelem tulajdonosa megegyezik. A felek eltérő megállapodásának hiányában a vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva
kiterjed arra a vagyonelemre is - ideértve a tartozékot és az alkotórészt is -, amely a vagyonkezelői
jogviszony fennállása alatt válik a vagyon részévé.
A (8) bekezdés szerint a vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként
nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a
számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal,
hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével
– nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a
jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek
javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz,
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
A (13) bekezdés mondja ki azt, hogy nemzeti vagyon, így az önkormányzati vagyon is ingyenesen
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából adható vagyonkezelésbe.
Fenti rendelkezések, előírások figyelembevételével elkészítettük a vagyonkezelési szerződés tervezetét. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző szerződés-tervezetet vitassa meg és fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

–

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

–

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (III. 2.) határozata vagyonkezelői szerződés megkötéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat közfeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében megalapított Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezettel a határozat melléklete szerint ingyenesen vagyonkezelői szerződést köt.
Őrbottyán, 2016. február 18.
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Melléklet a …/2016. (III. 02.) számú határozathoz
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS,
amely létrejött egyrészről:
Név: Őrbottyán Város Önkormányzata
Képviseli: Kmetty Károly polgármester
Székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 731124
Adószám: 15731120-2-13 (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Név: Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet
Képviseli: Previák András igazgató
Székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 63.
Törzskönyvi nyilvántartási szám: …
Adószám: … (továbbiakban: Vagyonkezelő)
(továbbiakban együtt: Felek) között jött létre alulírott helyen és időben.
1. Előzmények
1.1 Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2016. (I. 27.) számú határozatával döntött
az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet létrehozásáról. Az alapító okirat szerint a
létrehozott költségvetési szerv elsődleges feladata a városüzemeltetés feladatainak ellátása, továbbá feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek üzemeltetése, az egyes intézmények alaptevékenységét segítő technikai működtetése, üzemeltetése.
1.2 E feladat ellátáshoz kapcsolódóan Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (III. 02.) számú határozatával – Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló
5/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével – vagyonkezelői jogot létesített a határozat mellékletét képző vagyonelemek vonatkozásában, vagyonkezelőként Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet nevezte meg.
A határozat szerint a vagyonkezelői jog létesítésére ingyenesen kerül sor, mivel a vagyonkezelésbe adás célja közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.
1.3 A vagyonkezelői szerződést a Felek azzal a céllal kötik, hogy a Vagyonkezelő az Alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása során és annak érdekében biztosítsa a vagyonkezelésbe
adott ingatlanvagyonnal és a rendeltetésszerű használathoz tartozó ingóvagyonnal való szakszerű vagyongazdálkodást, a vagyon értékének megőrzését, gyarapítását, a szerződésben foglalt
keretek között.
2. Vagyonkezelői jog létesítésének alapja
2.1 Felek megállapítják, hogy a szerződés megkötésére, a vagyonkezelői jog létesítésére a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (1) bekezdése, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
109. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
2.2 Felek megállapítják továbbá, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 19. pont b) pont bb) alpontja alapján az Önkormányzat a Vagyonkezelővel, mint költségvetési szervvel vagyonkezelői szerződést
köthet.
3. Szerződés tárgya
3.1 Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Vagyonkezelő vagyonkezelésbe veszi az Önkormányzat közfeladatainak ellátását biztosító 1. melléklet szerinti ingatlanvagyont, továbbá a 2.
melléklet szerinti ingóságokat.
3.2 A vagyonkezelésbe adott ingatlanok megnevezését, helyrajzi számát, becsült forgalmi értékét, az
építmények alapterületét az 1. melléklet tartalmazza. Az ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatát szolgáló ingóvagyont 2015. december 31. fordulónappal készített leltár szerint a 2. melléklet tartalmazza.
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4. Vagyonkezelő feladata
4.1 Felek rögzítik, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat feladata helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében különösen:
„2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása
és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés rágcsálóirtás);
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. sport, ifjúsági ügyek.”
Vagyonkezelő az Önkormányzat fent nevesített közfeladatait, továbbá az Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységeket köteles ellátni a Szerződésben meghatározott ingatlan- és ingóvagyon használatával.
4.2 Vagyonkezelő feladata a szerződés 1. mellékletében meghatározott ingatlanok üzemeltetése,
működtetése, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
hasznosítása az önkormányzat alkalmazásában álló intézményvezető által irányított intézmény,
költségvetési szerv helyiségei kivételével.
4.3 Vagyonkezelő feladata az Önkormányzat által a tárgyévi költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása, beruházást csak a jóváhagyott költségvetésének keretein belül végezhet.
5. Vagyonkezelői jog ellenértéke
Az Önkormányzat a vagyonkezelői jogot ingyenesen, ellenérték nélkül adja át a Vagyonkezelő részére.
6. Vagyonkezelői jogviszony tartalma
6.1 Vagyonkezelő a jelen szerződésben szabályozott módon, az Alapító okiratában foglalt feladatok
ellátása körében jogosult a vagyonkezelésbe vett vagyont birtokba venni, használni, hasznosítani
és fejleszteni. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles gazdálkodni.
6.2 Vagyonkezelő éves költségvetése terhére köteles a vagyonkezelésbe adott vagyon használatából fakadó állagmegóvást, felújítást, cserét, pótlást, fejlesztést elvégezni.
6.3 Vagyonkezelő jogosult a vagyonkezelésbe vett vagyont vállalkozási tevékenységéhez használni
és hasznosítani, feltéve, hogy a folytatni kívánt vállalkozási tevékenység az Alapító Okiratában
meghatározott alaptevékenységének ellátást nem veszélyezteti, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyeket beszerzi.
6.4 Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett vagyonnal kapcsolatos szerződéseket felülvizsgálni, ezzel kapcsolatban intézkedési javaslatot tenni és elkészíteni a szükséges módosításokat
együttműködve az Önkormányzattal és az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatallal.
6.5 A Vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat az Önkormányzat gazdasági szervezete látja. Vagyonkezelő köteles a gazdasági
szervezet számára az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges
minden információt megadni, továbbá munkatársat kijelölni a leltározási, adatszolgáltatási feladatokban való közreműködésre.
6.6 Vagyonkezelő köteles továbbá információszolgáltatási kötelezettségének eleget téve az Önkormányzatot minden káreseményről haladéktalanul értesíteni, így többek között: az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállt kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha Vagyonkezelőt jogai
gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
Amennyiben a Vagyonkezelő a szükséges intézkedést elmulasztja, a Vagyonkezelő köteles tűrni,
hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére irányuló intézkedéseket megtegye.
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6.7 Vagyonkezelő a kezelésében lévő vagyont, valamint az Önkormányzatnál nyilvántartott adatait
érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
6.8 Az Önkormányzat a Vagyonkezelő tevékenységét és a vagyonkezelésbe adott vagyont Őrbotytyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint ellenőrzi.
7. Vagyonkezelői jogai és kötelezettségei
7.1 Vagyonkezelő jogait és kötelezettségeit az Nvtv. 11. § (8) bekezdése, továbbá jelen Szerződésben meghatározottak szerint gyakorolja.
7.2 Vagyonkezelőt a vagyonkezelésben lévő vagyonnal kapcsolatban a tulajdonos jogai az Nvtv-ben
és jelen fejezetben foglalt korlátozásokkal illetik meg.
7.3 Vagyonkezelő az éves költségvetésében jóváhagyott beruházáson, fejlesztésen felül a vagyonkezelésében lévő vagyonon végrehajtani kívánt beruházást, fejlesztést megelőzően köteles az
Önkormányzat hozzájárulását beszerezni, a beruházás, fejlesztés kiadási előirányzatának megjelölésével együtt.
7.4 Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő vagyon vállalkozási célú hasznosításából származó
bevételt köteles az Alapító okirata szerinti alaptevékenység végzésére, fejlesztésére fordítani.
7.5 Vagyonkezelő visel minden vagyonkezelésben lévő vagyonhoz kapcsolódó terhet, költséget,
közterhet, díjat, továbbá gondoskodnia kell a vagyonvédelemről.
7.6 Vagyonkezelő felelős a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályok megsértéséből eredő károkat és költségeket a Vagyonkezelő viseli.
8. Vagyonkezelői szerződés hatálya
8.1 Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.
8.2 Felek a Szerződést bármelyik fél kezdeményezésére egybehangzó akaratukkal közösen módosíthatják.
Mindkét fél a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles kezdeményezni a Szerződés módosítását, amennyiben a Szerződés tárgyát képző ingatlan- vagy ingóvagyon elemeinek köre megváltozott.
8.3 A Szerződés megszűnik, ha bármelyik fél rendes felmondással, 3 hónapos felmondási határidővel kezdeményezi a Szerződés felmondását. Rendes felmondás a Vagyonkezelő részéről akkor
kezdeményezhető, amennyiben a Vagyonkezelő pénzügyi helyzetében, finanszírozásában önhibáján kívül olyan mértékű változás áll be, amely alapján a Szerződésben foglaltak teljesítésére
nem képes. Rendes felmondás az Önkormányzat részéről akkor kezdeményezhető, amennyiben
a Szerződés tárgyát képző ingatlan- és ingóvagyont más módon kívánja hasznosítani.
8.4 Az Önkormányzat a Szerződést rendkívüli felmondás útján akkor szüntetheti meg, ha a Vagyonkezelő
a) a jogszabályban előírt kötelezettségét megszegi,
b) a Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott vagyonnal a közfeladatot nem
látja el vagy a vagyonelemben szándékosan kárt okoz.
Rendkívüli felmondás esetén a Vagyonkezelő mindaddig köteles ellátni a Szerződésben foglalt
kötelezettségeit, míg az Önkormányzat azok ellátásról más módon nem gondoskodik.
9. Elszámolás
9.1 A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított 30
napon belül köteles a megszűnt Szerződés tárgyát képző ingatlanvagyont és ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalva az Önkormányzat részére átadni.
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9.2 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vagyonkezelő az Önkormányzat felhatalmazásával beruházást végzett a vagyonkezelésbe adott ingatlanon, úgy mindazon beruházási elemek,
melyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az ingatlan tartozékának vagy alkotórészének minősülnek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek térítési igény és elszámolási kötelezettség nélkül.
9.3 Vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés megszűnését követően a Szerződés
tárgyát képző ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői jog törléséhez feltétel nélkül hozzájárul.
10. Kapcsolattartás
10.1 Felek megállapodnak abban, hogy egymás közt a Szerződés teljesítésével kapcsolatos megkeresést, kezdeményezést, nyilatkozatot és értesítést tértivevényes levélben, elektronikus úton
vagy fax útján küldik meg egymásnak és a kézbesítési értesítő visszaérkezésekor tekintendők
kézbesítettnek.
10.2 Felek a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében egymás folyamatos elérhetőségét, rendelkezésre állását kötelesek biztosítani.
10.3 Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
Őrbottyán Város Önkormányzata részéről: Kmetty Károly polgármester
Őrbottyáni GAMESZ részéről: Previák András igazgató
10.4 Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra jogosult személyek
személyében vagy adataiban bekövetkező változásokról. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett változás nem minősül a Szerződés módosításának.
11. Záró rendelkezések
11.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötésére Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének…/2016. (III. 02.) számú határozata alapján kerül sor.
11.2 A Szerződés a Vagyonkezelő fenntartója, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete
általi jóváhagyást követően, a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
11.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének Őrbottyán Város Önkormányzat vagyonáról szóló 5/2014. (VI. 02.) önkormányzati
rendelet rendelkezései az irányadók.
A Szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Vagyonkezelőt illeti.
Őrbottyán, 2016. március …
.............................................................

............................................................

Kmetty Károly

Previák András

polgármester

igazgató

Őrbottyán Város Önkormányzata

Őrbottyáni GAMESZ

Jogilag ellen jegyzem:

Pénzügyileg ellen jegyzem:

.............................................................

............................................................

Gállné Mezősi Szilvia

Batki Gabriella

jegyző

gazdasági vezető

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal

Őrbottyán Város Önkormányzata
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