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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 29. napi rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Vagyonkezelési jogot alapító szerződéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása 

 

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2021.(VI.21.) Kt. határozatával 

úgy döntött, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű, VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a Pusztaottlaka – Medgyesegyháza közötti külterületi 

földút nyomvonalán 3176,81 méter hosszúságú szilárd útburkolat építésére.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2021. (.I.) Kt. határozatával 

úgy döntött, hogy „a Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú 

pályázaton Pusztaottlaka Község részvételét az alábbiak szerint támogatja: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község Támogatási 

Kérelmének benyújtásához hozzájárul Medgyesegyháza - Pusztaottlaka Külterületi útjainak 

E4R56T20 blokkazonosítójú termőterületi tábla, valamint az EKUK6Q20 blokkazonosítójú 

termőterületi tábla átszelését eredményező nyomvonalon azzal, hogy Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaottlaka Község javára külön okiratban szövegezett 

és meghatározottak szerint vagyonkezelési jogot biztosít, azzal, hogy a szerződésnek illetve a 

támogatási kérelemnek egyaránt tartalmaznia kell:  

 

- kialakítandó utak jogi helyzete rendezett 

- 2022-es útügyi szabványon felül - az út állapotának hosszútávú és biztonságos 

fenntartása érdekében - a pályázati forrásból kialakítandó utak 4 m széles, 40 cm mély 

alap és 2 réteg aszfalt burkolattal kerüljön kialakításra 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Pusztaottlaka Község 

között, Pusztaottlaka Község számára biztosítandó vagyonkezelési jogot alapító okirat 

aláírásához szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a szerződéstervezet Képviselő-

testület elé történő beterjesztéséhez szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a 

vagyonkezelési jogot alapító okirat a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete jóváhagyását követően írható alá.” 

 

A vagyonkezelési jogot alapító okirat tervezetét Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 

megküldte Önkormányzatunk részére, és az 57/2021.(VII.13.) Kt. határozatával kéri, hogy azt 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezze.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a T. Képviselő-testületet a megküldött anyag 

véleményezésére, a szükséges döntések meghozatalára.  

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy a Pusztaottlaka 

Községi Önkormányzat által egyeztetés céljából megküldött, a határozat mellékletét képező 

vagyonkezelési jogot alapító szerződést megismerte, felhatalmazza Kraller József 

polgármestert a szükséges további egyeztetések lefolytatására.  

 

Felelős: Kraller József polgármester  

  dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. július 26. 

 

 

 

 

    Kraller József s.k. 

       polgármester  

 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola jegyző s.k. 



 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Telefon: (+36 66) 549-300 

E-mail: ut-muszaki@bekes.gov.hu      Honlap: www. kormanyhivatal.hu/hu/bekes  

KÉR-azonosító: KHIV BEK KMEF ÚO; Hivatali kapu: BEMKHKF, KRID: 417058975 

 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

E-mail: 

BE/36/UO/00275-2/2021 

Szudár Attila 

(66) 549 317 

szudar.attila@bekes.gov.hu  

Tárgy: Pusztaottlaka – Medgyesegyháza közötti 

külterületi földút nyomvonalán szilárd 

útburkolat építésének engedélyezése 

ügyében a hatósági eljárás megindításáról 

értesítés 

    

 

V É G Z É S  

 

Az útügyi közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályhoz (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 

sz., továbbiakban: Hatóság) Pusztaottlaka Község Önkormányzata (5665 Pusztaottlaka, Dragán utca 

12., továbbiakban: Építtető) megbízásából a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 8. I./2., továbbiakban: Meghatalmazott) részéről érkezett kérelem alapján 

2021. július 26. napján közigazgatási hatósági eljárást indítottam. 

 

Az eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem: 

 

Az ügy tárgya:  Pusztaottlaka – Medgyesegyháza közötti külterületi földút nyomvonalán 

3176,81 méter hosszúságú szilárd útburkolat építésének engedélyezése 

 

Az ügy száma:   BE/36/UO/00275/2021 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. július 26. 

 

Építtető megnevezése: Pusztaottlaka Község Önkormányzata 

5665 Pusztaottlaka, Dragán utca 12.   

 

Az ügyintézési határidő: 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 40. §-ában és 41. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, a hatóság a teljes 

eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az ügyintézés határideje a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29. § (7) 

bekezdése szerint 55 nap. 

 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése szerint az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését 

követő napon indul. Az Ákr. 50. § (1) bekezdése értelmében az ügyintézési határidő az eljárás 

megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőbe – az Ákr. 50. § (5) bekezdése és az 52. § 

(1) bekezdése értelmében – nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél 

mulasztásának, vagy késedelmének időtartama; továbbá a határidő kezdetére okot adó cselekmény, 

vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és 

levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

 

 

mailto:ut-muszaki@bekes.gov.hu
http://www.bekesijarasok.hu/
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Az Ákr. 51. § (1) bekezdése szerint, ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, 

b) az ügyintézési határidőt (2021. szeptember 19.) túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért fizetendő szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, azaz 212.300,- Forintot 

megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

 

Az ügyintéző neve: Szudár Attila   

Az ügyintéző elérhetősége: Telefon: 06 (66) 549 317  

 Email: szudar.attila@bekes.gov.hu   

 H-5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.  

 

Tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve nem 

ismerhető meg az olyan irat, vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett 

adatra, vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem 

állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya 

megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az Ákr.-ben biztosított jogai gyakorlásában. Az 

iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben 

meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

 

Tájékoztatom, hogy ügyfélként joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot, észrevételt tegyen.  

 

Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére. Az Ákr. 64. § (2) bekezdése 

szerint, ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot 

valótlanul állít, vagy elhallgat – ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) 

bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn –, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a 

105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási 

bírsággal sújtható. 

 

Az Ákr. 77. § szerint: „(1) Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott 

többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. (2) Az eljárási bírság 

legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény másként nem 

rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy, vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint.” 

 

Az ügyfél további fontosabb jogairól az Ákr. 2. §-a, 13. §-a, 27. §-a, 53. §-a, a 66. § (3) bekezdése, 

valamint a 112-113. §-ai rendelkeznek. 

 

Az ügyfél további fontosabb kötelezettségeit az Ákr. 63. §-a, a 65. § (1)-(2) bekezdései és a 105. §-a 

szabályozza.  

 

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Ha 

törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – 

módra áttérhet. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a 

kapcsolattartás módját. 

 

 

mailto:szudar.attila@bekes.gov.hu
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A fentieknek megfelelően a vonatkozó elérhetőségeket a végzés fejléce és lábléce tartalmazza. Kérem, 

hogy nyilatkozatában a végzés fejlécében szereplő ügyiratszámra hivatkozni szíveskedjék. 

 

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés csak az eljárásban hozott érdemi határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében támadható 

meg.  

 

I  N  D  O  K  O  L  Á S  

 

Építtető megbízásából Meghatalmazott 2021. július 25-én kérelmet nyújtott be a Hatósághoz – a VP6-

7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a Pusztaottlaka – Medgyesegyháza közötti külterületi földút nyomvonalán szilárd 

útburkolat építésének engedélyezése tárgyában. 

 

A kérelemhez Meghatalmazott mellékelte a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (felelős 

tervező: Moldován Attila, KÉ-K 01-16645) által 2021. júliusban készített UT720-1/2021 tervszámú 

összevont engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt. 

 

A beadvány alapján a Hatóság előtt 2021. július 26. napján, a fenti ügyiratszámon kérelemre eljárás 

indult, melyről az Ákr. 85. § (2) bekezdésben foglaltak alapján értesítettem az ügyfeleket. 

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén 

alapul. 

 

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a, illetve a 116. § (1) és (4) bekezdésének 

d) pontja zárja ki. 

 

Hatásköröm és illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, a Kkt. 29. § (7) 

bekezdésén, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 3. §-án, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdés b) pontján, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontján alapul. 

 

Kelt: Békéscsaba, az időbélyegzővel megegyezően 

 

 Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 Szudár Attila 

  útügyi szakügyintéző 

 

 

A végzésről értesül: 

1. Pusztaottlaka Község Önkormányzata (hivatali kapu) 

2. Medgyesegyháza Város Önkormányzata (hivatali kapu)  

3. KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (cégkapu) 
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Kraller József  polgármester                                                    Pál-Árgyelán Elvira polgármester 
 

VAGYONKEZELÉSI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. (adószám: ……………………………….., költségvetési törzskönyvi száma: 

…………..), mint tulajdonos képviseletében eljáró Kraller József polgármester,  

vagyonkezelési jogot átadó (továbbiakban: átadó),  

 

másrészről Pusztaottlaka Község Önkormányzata 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12. 

(Törzskönyvi azonosító: 725569, , adószáma: 15725565-2-04,) képviseletében eljáró Pál-

Árgyelán Elvira polgármester, mint vagyonkezelési jogot átvevő (továbbiakban: 

vagyonkezelő) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel.  

 

I. 

Preambulum 

 

 

1.) A vagyonkezelő - a „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban 

Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 19. pont ab) alpontja alapján - mint helyi önkormányzat a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott  településüzemeltetés ezen belül a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása közfeladat átadásához az Mötv. 109. § (1) 

és (2) bekezdése és a Nvtv. 11. § (3) bekezdése alapján - versenyeztetés nélkül- 

vagyonkezelési szerződést köthet.  

 

2.) Az Mötv. 109. § (3) bekezdése alapján a vagyonkezelői jog átadása nem érinti az 

önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az 

önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és 

értékének megőrzése, védelme érdekében történik. 

 

3.) A vagyonkezelő kijelenti, hogy mint helyi önkormányzat az Nvtv. 3. § (1) bekezdése 

alapján átlátható szervezetnek minősül.  

 

II. 

A szerződés célja 

 

1.) A jelen szerződést felek azzal a céllal kötik, hogy a vagyonkezelő e vagyonkezelési 

szerződés keretében gondoskodjon az átadott ingatlanvagyon szakszerű működtetéséről. 

 

2.) Az átadó a jelen szerződés szerinti vagyontárgyat az I. fejezetben felsorolt jogszabályok, 

valamint a számviteli törvény előírásai alapján vagyonkezelésbe adja a vagyonkezelőnek, az 

pedig vagyonkezelésbe veszi.  

 

III. 

A szerződés tárgya 

 

1.) Az átadó és a vagyonkezelő is pályázatot nyújt be a külterületi helyi közutak fejlesztésére 

kiírt VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú pályázatra. Ennek keretében az átadó a tulajdonát képező 

0159 hrsz.-ú út hosszú távú és biztonságos fenntartása érdekében pályázik arra, hogy a 
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Kraller József  polgármester                                                    Pál-Árgyelán Elvira polgármester 
 

tulajdonát képező út 4 méter széles, 40 cm mély útalappal, két réteg aszfalt burkolattal 

kerüljön kialakításra. A vagyonkezelő ezen út folytatásaként a pusztaottlakai 028/42 -028/48 

hrsz,.ú ingatlanok útként nyilvántartott alrészleteiből  kialakítandó külterületi aszfaltozott út 

kialakítására nyújt be pályázatot. 

 

2.) A mindkét sikeres pályázat megvalósítása esetében az átadó a tulajdonát képező 0159 

hrsz.-ú útingatlanát vagyonkezelésbe adja a vagyonkezelőnek, a vagyonkezelő pedig azt 

vagyonkezelésbe veszi. 

 

IV. 

Vagyonkezeléshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

 

1.) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az átadó I./1. pontban megjelölt közfeladatai 

ellátásának kötelezettségét, a vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás 

feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme 

érdekében történik. 

 

2.) A vagyonkezelő e szerződés alapján jogosult az átadó tulajdonában álló, a III/2 pontban  

részletezett vagyon működtetésére, és ennek során azon birtoklására és használatára.  

 

3.) A vagyonkezelőt – ha törvény másként nem rendelkezik – megilletik az átadó,  mint 

tulajdonos jogai és terhelik kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelésbe kapott vagyon 

vonatkozásában a számviteli törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési 

kötelezettséget is – azzal, hogy  

- 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,  

- a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

- az ingatlanon osztott tulajdont nem létesíthet, 

- a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, 

valamint 

- polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 

adhat 

- az út közlekedési célú használatát érintő döntéseket (pl.: súly- vagy sebességkorlátozás) csak 

az átadó írásos hozzájárulásával hozhat. 

 

4.) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogának gyakorlása során köteles a jó gazda 

gondosságával eljárni, a vagyonkezelésbe vett vagyont folyamatosan működtetni,  különösen 

a vagyon fenntartásához kapcsolódó díjakat, közterheket határidőben kifizetni, a vagyont 

üzemben tartani, a jó karbantartásáról gondoskodni. 

 

5.) A vagyonkezelő köteles az III./2. pontban megjelölt vagyon állagmegőrzéséről, 

felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni. 

 

6.) A vagyonkezelő a Vagyonkezelésbe adótól a vagyonkezelési jogot ellenérték nélkül, a 

jelen szerződés megkötése után, akkor szerzi meg, amikor a sikeres pályázatok nyomán az út 
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kivitelezését követően az átadás- átvétel befejeződött és a szerzés további feltételeként a 

vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is megtörtént.  

 

7.) A vagyonkezelő köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése 

során.  

 

8.) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni 

eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e 

célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni.  

 

V. 

A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 

 

1.) Felek megállapodnak, hogy a Medgyesegyháza külterület 0159 helyrajzi számú kivett út 

ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségén a jelen szerződés  nyomán, ellenérték nélkül, ingyenesen 

vagyonkezelői jogot alapítanak a vagyonkezelő javára határozatlan időtartamra. 

 

2.) Az átadó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja és a bejegyzési engedélyt 

megadja ahhoz, hogy a vagyonkezelő vagyonkezelői jogát a Medgyesegyháza külterület, 

0159 helyrajzi számú kivett útingatlan 1/1 tulajdoni illetőségére határozatlan időre az ingatlan 

nyilvántartásba a jelen szerződés alapján bejegyezzék. 

 

3.) A jelen szerződés V/1. pontjában foglaltak alapján a vagyonkezelő nyújtja be a 

vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges kérelmet az ingatlanügyi 

hatósághoz.  

 

4.) Feleknek tudomásul szolgál, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX tv. 109. § (11) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonába lévő 

vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes, ezért a jelen vagyonkezelési szerződésen 

alapuló ingatlan-nyilvántartási bejegyzés illeték fizetése iránti kötelezettséget nem keletkeztet.  

 

5.) A bejegyzéshez kapcsolódó díjak költségeit a vagyonkezelő tartozik viselni. 

 

VI. 

A vagyonkezeléssel összefüggő tájékoztatási kötelezettségek, ellenőrzési jogosultságok 

 

1.) A felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabály 

rendelkezései alapján az átadó könyvviteli mérlegében kimutatott – jelen szerződés kapcsán  

vagyonkezelésbe adott eszközére vonatkozó éves leltározási kötelezettség teljesítése 

érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést elvégzik, a másik fél adatbekérését 

határidőben teljesítik.  

 

2.) Az átadó jogosult a vagyonkezelésbe átadott vagyon üzemeltetésével, felújításával, 

pótlásával kapcsolatos mindennemű vagyonkezelői tevékenység ellenőrzésére, illetve e 

tevékenységgel kapcsolatosan adatokat, információkat kérni.  

 

3.) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni.  
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4.) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra,  

adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatási kötelezettség az átadó jogszabályokban előírt 

beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik. A vagyonkezelő az ellenőrzés 

érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – 

az átadói vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adatszolgáltatására és okirat bemutatására 

az átadó felé. 

 

5.) A vagyonkezelő a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben megfelelő  

részletességgel és valós tartalommal, írásban tesz eleget.  

 

VII. 

A vagyon kezelése 

 

1.) A vagyonkezelésbe vett eszköz után a vagyonkezelő az általa meghatározott és azzal 

egyező értékcsökkenést számol el saját számviteli politikájának megfelelően. 

  

2.) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés alapján 

képződött – mint a bevételből megtérülő – forrást a kezelt vagyon pótlására, felújítására, 

korszerűsítésére, műszaki fejlesztésére, kapacitásának bővítésére, üzembiztonságának 

növelésére fordíthatja.  

 

3.) Amennyiben a tárgyévi beruházás összegét meghaladja az előbbiek szerint számított és 

elszámolt értékcsökkenési leírás a különbözetként jelentkező összeg, mint tartalék a 

következő évek pótló beruházásaira, felújításaira és fejlesztéseire szolgál.  

 

4.) A vagyonkezelő a fel nem használt amortizációjával egyező tartalékot képez számviteli 

elszámolásában, amely összeg évenkénti alakulását a mérlegbeszámoló kiegészítő 

mellékletében is bemutatja.  

 

5.) A vagyonkezelő köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése 

során.  

 

VIII. 

Nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 

 

1.) Vagyonkezelő a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyonkezelésbe vett – 

önkormányzati törzsvagyon részét képező – eszközöket a hosszú lejáratú kötelezettséggel 

szemben. 

 

2.) A vagyonkezelő elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza a 

vagyon bruttó és nettó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés 

összegét és az értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegét és az 

értékben bekövetkezett változásokat. 

 

3.) A vagyonkezelő gondoskodik arról is, hogy számviteli nyilvántartásaiban a vagyonkezelt 

eszközei a saját eszközöktől elkülönüljenek. 
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4.) A Vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van, 

melyet évente egyszer, a tárgyévet követő február 15-éig köteles az átadónak megküldeni. Az 

adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a vagyonkezelésbe vett vagyoni eszköz állapotának 

tárgyévi változásait (eszköz bruttó, nettó értéke, elszámolt értékcsökkenés és azokban 

bekövetezett változások) és szöveges értékelő jelentést a vagyont érintő változásokról. 

 

5.) A vagyonkezelő köteles évente az értékcsökkenés pótlásával kapcsolatos elszámolást 

elvégezni úgy, hogy a vagyonkezelése vett vagyonelemek köre után előírt visszapótlási 

kötelezettségének teljesítése vagy a tartalékba helyezés megállapítható legyen. 

 

6.) A terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszapótlási kötelezettség nem áll fenn 

abban az esetben, ha az értékcsökkenés elszámolását előidéző ok a vagyonkezelőnek nem 

róható fel. 

 

 7.) A vagyonkezelésben adott vagyon leltározását a vagyonkezelő végzi a leltározási 

szabályzata alapján minden év december 31-i fordulónapra vonatkozóan. A leltározás 

időpontjáról átadót tájékoztatja, akinek a kijelölt képviselője jogosult a leltározásban részt 

venni azt ellenőrizni. Az elkészített leltárt a vagyonkezelő köteles a tárgyévet követő február 

15. napjáig az átadó részére megküldeni. 

 

8.) Vagyonkezelő káresemény bekövetkezéséről átadót haladéktalanul értesíti. A káresemény 

okát együttesen határozzák meg, amelyet jegyzőkönyvben rögzítenek: pl. gondatlanság, elemi 

kár stb. 

 

9.) Az átadó és a vagyonkezelő könyvszerinti nyilvántartása szerinti kötelezettséget 

követelésként írja elő a könyveiben.  

 

10.) A szerződés hatálya alatt átadó által megvalósított beruházás könyvszerinti nettó értékben 

kerül átadásra, amely tényről külön jegyzőkönyv is készül. 

 

IX. 

A kockázat és kárviselés módja 

 

1.) A vagyonkezelő a vagyonban keletkezett károkról az átadót haladéktalanul értesíteni 

köteles.  

 

2.) A vagyonkezelő viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott 

biztosítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, 

valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget.  

 

3.) A kezelt vagyonban harmadik személyek által okozott károk megtérítése iránt a 

vagyonkezelő jogosult és köteles intézkedni a kárigények érvényesítésére az átadó a 

vagyonkezelőt felhatalmazza.  

 

4.) A kezelt vagyon működtetéséből eredően harmadik személyeknek okozott károk 

megtérítéséért a vagyonkezelő felelősséggel tartozik. 

 

X. 

A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása és szerződésszegés 
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1.) A szerződés határozatlan időre, de legalább a pályázatban előírt fenntartási időszak végéig 

jön létre. 

 

2.) A szerződést a felek bármelyike a fenntartási időszak lejárta után rendes felmondással 

megszüntetheti, rendes felmondás esetén a felmondási idő három hónap. A felmondási idő 

kezdete az írásbeli felmondásnak a másik fél általi kézhezvételét követő nap. 

 

3.) Az átadó a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha  

- a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 

vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

- a vagyonkezelőt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 

hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.  

 

4.) Azonnali hatállyal történő felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe 

adott vagyonnal a vállalt átadói közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott 

vagyonban kárt okoz.  

 

5.) A felek a vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel is megszűntethetik, ebben az 

esetben a felek  részéről kizárólag a képviselő-testületek tehetnek a szerződés 

megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot.  

 

XI. 

Elszámolás a vagyonnal 

 

1.) A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással a kezelt 

vagyonnal, valamint a kezelt vagyonnak a kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához 

viszonyítottan bekövetkezett különbözetével. 

 

2.) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnését követő 15 napon belül köteles 

elszámolni a tartalékként megképzett – de a vagyonkezelési szerződés megszűnése 

időpontjáig még fel nem használt – amortizáció összegével. 

 

3.) A vagyonkezelő által előre finanszírozott – de értékcsökkenésként még meg nem térült – 

pótlási és felújítási korszerűsítési, műszaki fejlesztési munkák könyv szerinti értékét az átadó 

köteles a vagyonkezelő részére a szerződés megszűnését követő 1 hónapon belül megtéríteni.  

 

4.) A szerződés megszűnésekor az átadó köteles gondoskodni a vagyonkezelői jog ingatlan- 

nyilvántartásból való törléséről.  

 

XII. 

Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Vagyonkezelő az útingatlant a kivitelezést követő átadás-átvételi eljárással egyidejűleg 

birtokba veszi.  

 

2.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
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2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és a feleknek a 

vagyonkezeléssel kapcsolatos határozatainak rendelkezései az irányadóak. 

 

3.) A feleknek a vagyonkezeléssel kapcsolatos határozatai jelen szerződés mellékletét 

képezik. 

 

4.) Felek megállapodnak, hogy a szerződés aláírásával közöttük a szerződéskötést 

megelőzően elhangzott szóbeli nyilatkozatok hatályukat vesztik,  azok alapján jelen szerződés 

nem értelmezhető, azok helyébe jelen szerződés rendelkezései lépnek. 

 

5.) Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és értelmezés alapján saját kezűleg írták alá. 

 

 

 

Dátum: ………………………………………… 
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