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I. Bevezető 

A közfeladatok ellátásához a pénzügyi eszközökön kívül más vagyonelemek meglétére is szükség van 

(úgy mint épületek, gépjárművek, stb.) ezért a feladatellátás szempontjából egy következetes és jól 

felépített tervre van szükség a vagyonelemekkel történő felelős gazdálkodáshoz. A helyi 

önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon, az ezekkel való gazdálkodáshoz vagyongazdálkodási tervet 

kell készíteni. 

A dokumentum meghatározza az önkormányzati vagyon használatával, hasznosításával és az azzal 

történő gazdálkodással kapcsolatos alapelveket, célokat. A következetes döntéshozatal és tervszerű 

fejlesztések érdekében készült jelen vagyongazdálkodási terv. 

A vagyongazdálkodási terv részletezi az önkormányzati vagyon összetételét, szerkezetét az 

átláthatóság követelményének megfelelően. A hasznosítási formák útmutatóul szolgálnak a meglévő 

vagyon használatára. 

II. Jogszabályi háttér 

Az önkormányzatok tulajdonát, mint nemzeti vagyont több jogszabály is szabályozza: 

 Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25. 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX.30.) 

önkormányzati rendelet 

Az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, amelynek garanciális elemei a legmagasabb szinten az 

Alaptörvényben rögzítettek. Az Alaptörvény kiemeli, hogy a nemzeti vagyon kezelésének és 

védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások 

megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele [Alaptörvény 38. cikk (1) 

bekezdés]. Ezen értelmezésben a nemzeti vagyon csak és kizárólag a közérdek szolgálatában állhat, 

magánérdekből felhasználni azt nem szabad. A szabályozás részleteit sarkalatos törvény határozza 

meg. 

A nemzeti vagyonnal való gazdálkodáshoz annak védelme érdekében az Alaptörvény az alábbi 

alapelveket fogalmazza meg: 

 célhoz kötöttség és értékarányosság elve: Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott 

célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság 

követelményének figyelembevétele mellett. 

 felelős gazdálkodás követelménye: Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló 

gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak 

a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 

 átláthatóság és közélet tisztaságának elve: Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására 

vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, 

felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére 

vonatkozó tevékenysége átlátható. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a 

közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra 

vonatkozó adatok közérdekű adatok. 

 

Az Alaptörvény garanciális elemként rögzíti, hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a 

nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. 
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Az állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és 

feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. Ezen sarkalatos törvények egyike a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.). 

A nemzeti vagyon megőrzése és védelme érdekében alkotott Nvtv. általánosan bevezetett 

szabályokkal kívánja biztosítani a nemzeti vagyon biztonságát. Az Nvtv. okszerű és célszerű 

gazdálkodás szabályait fekteti le, meghatározva továbbá a legalapvetőbb fogalmakat, alapelveket. 

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 [Nvtv. 7. § (1) bekezdés]. 

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon [Nvtv. 7. § (2) bekezdés]: 

 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 sarkalatos törvény kitér az önkormányzat gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi 

viszonyokra, alapelvekre, a vagyon kezelésére és annak hasznosítására is. Bár az önkormányzat 

szabadon vállalkozhat, azonban vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. A helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

Ugyancsak az Nvtv. írja elő az önkormányzatoknak, hogy azok az Alaptörvényben, valamint a 

nemzeti vagyongazdálkodás feladatainak elvégzése céljából közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet kötelesek készíteni. 

Az Nvtv. hatálya a nemzeti vagyon fogalmába tartozó állami vagyonra is kiterjed, azonban az 

önkormányzati tulajdon részleteibe menő szabályozását már egy másik sarkalatos törvény rendezi. 

Tekintve, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása - ideértve a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 

biztosítását - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés felsorolásából képet kapunk az önkormányzatok feladatairól, 

amelyek ellátásához nélkülözhetetlen az önkormányzati vagyon megléte. Ezen önkormányzati vagyon 

a feladatok ellátását és célok megvalósítását kell, hogy szolgálják. 

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

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); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
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5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 

válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja – törvényben 

meghatározott eltérésekkel. A testületet megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a 

kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok 

gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott 

módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) 

folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért és folyamatos vezetéséért a jegyző felelős. Az 

önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A jelenlegi 

vagyonkataszter program (KATAWIN) tartalmazza valamennyi önkormányzati törzsvagyont, amelyet 

hamarosan felvált az ASP keretein belül működő ingatlanvagyon-kataszteri szakrendszer. 

Az Nvtv. és a Mötv. által lefektetett vagyont érintő korlátok mellett az államháztartásról szóló törvény 

is megemlíti, hogy a helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az 

önkormányzati törzsvagyon nem használható fel. 

Összességében tehát kijelenthető, hogy az önkormányzati vagyon, mint nemzeti vagyon, a 

közfeladatok ellátását és célok megvalósítását kell szolgálja, ennek érdekében a törvényhozás számos 

sarkalatos törvényben biztosít védelmet a magántulajdontól eltérő szabályozással. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 18/2016. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet már részleteibe menően állapítja meg a törzsvagyon és üzleti vagyon szerkezetét, tartalmát, 

amelyet a rendelet mellékletei részleteznek. A rendelet előírja a vagyon nyilvántartás folyamatos 

vezetését, a vagyonkezelésre és hasznosításra vonatkozó szabályokat, továbbá kitér a 

vagyongazdálkodási koncepció készítésére is. 

A vagyongazdálkodási koncepciót a képviselő-testület fogadja el, amelynek alapja a testület által 

korábban elfogadott gazdasági program (ciklusprogram) célkitűzései. A koncepciónak tartalmaznia 

kell legalább az önkormányzati vagyon összetételét, rendeltetését, a vagyontárgyak állapotának 

felmérését és a működtetésükhöz szükséges költségeket. A képviselő-testület a vagyontárgyak 

állapotának ismeretében meghatározza az ellátandó feladatok érdekében szükséges felújítási, 
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beruházási, javítási feladatokat, dönt ezek cikluson belüli sorrendjéről és vagyongazdálkodási 

forrásairól. 

 

II/1. Fogalmak 

Helyi önkormányzat vagyona: 

a) törzsvagyon, 

b) üzleti vagyon. 

Törzsvagyon:  

[forgalomképtelen vagyon és korlátozottan forgalomképes vagyon] 

a) az Nvtv. kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít, 

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként 

állapít meg. 

Üzleti vagyon: 

A nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba, az 

önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba. 

Nemzeti vagyon: 

a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, 

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy 

a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, 

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel rendelkező 

jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, 

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér, 

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény szerinti kibocsátási 

egység és légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 

és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói egység, 

g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, 

közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében 

nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon 

jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát 

bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében 

valószínűsíti, 

h) a régészeti lelet, 

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény 

szerinti nemzeti adatvagyon. 

Kizárólagos önkormányzati tulajdon (forgalomképtelen vagyon):  

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó 

légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, 

továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, 

valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére 

átadott –vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon (forgalomképtelen vagyon):  
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Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül törvényben vagy a 

helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

vagyonelem. 

Korlátozottan forgalomképes vagyon:  

Az Nvtv. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve – a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében – törvényben vagy a helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, 

továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv 

elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási 

szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági 

részesedés, továbbá 

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés. 

III. Vagyon szerkezete  

Csákvár város vagyonszerkezetének összetételét az 1. számú diagram, és táblázat mutatja. Ennek 

alapján megkülönböztetünk forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyont, vagyis 

forgalomképes vagyont. Az önkormányzati vagyon túlnyomó részét a törzsvagyon teszi ki (85,3%), és 

abból is a forgalomképtelen vagyonelemek képezik a legnagyobb hányadot (76,7%). 

Önkormányzati vagyon szerkezete 2016. 

Megnevezés db Terület % 

Üzleti vagyon     14,7% 

Üzleti vagyon 31 24 ha 7 707 m2 14,7% 

Törzsvagyon     85,3% 

Korlátozottan forgalomképes vagyon     8,7% 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 27 14 ha 6 312 m2 8,7% 

Forgalomképtelen vagyon     76,7% 

Kizárólagos önkormányzati tulajdon 278 1 25 ha 7 761 m2 74,5% 

NSZKJ* nemzeti vagyon 6 3 ha 6 483 m2 2,2% 

1. számú táblázat   
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1. számú diagram  *Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 

 

III/1. Forgalomképtelen vagyon 

1. Kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdon  
A Nemzeti vagyonról szóló törvény taxatíve sorolja fel a kizárólagosan állami vagy önkormányzati 

tulajdonú vagyonelemeket. Teljes terjedelmükben forgalomképtelenek, a törvényben meghatározott 

kivételektől eltekintve nem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg, rajtuk osztott tulajdon nem 

létesíthető. Hasznosításuk kizárólag állami, vagy az önkormányzati gazdálkodó szervezet által, vagy 

koncesszióban történhet.  Ez a halmaz képezi az önkormányzati vagyon legnagyobb részét (74,5%), 

ugyanis ide soroljuk a közterületeket, tereket, parkokat, amelyek mind területi kiterjedésükben és mind 

számukban a törzsvagyon legterjedelmesebb része. 

2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon 
Jogszabály (törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet) határozza meg, hogy mely 

vagyonelemek tartoznak ehhez a csoporthoz. Az ekként meghatározott vagyonelem elidegenítési, és – 

vagyonkezelői jog jogszabály alapuló használati jog, vagy szolgalom kivételével – terhelési tilalom, 

valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. Hasznosítása nem koncesszió-köteles. Az 

önkormányzat tulajdonában 6 olyan ingatlan található, amelyek ebbe a kategóriába sorolandók. 

Önkormányzati vagyon részletezése 

NSZKJ NEMZETI VAGYON 

Megnevezés db m2 % 

Emlékmű Gánton 1 741 m2 2,0% 

Múzeum 2 1 516 m2 4,2% 

Kastélypark 1 3 ha 3 141 m2 90,8% 

Tűzoltószertár 1 600 m2 1,6% 

Huszár emlékmű 1 485 m2 1,3% 

2. számú táblázat        

 

14,67% 

8,67% 

74,50% 

2,16% 

Önkormányzati vagyon szerkezete 2016. 

Üzleti vagyon 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 

Kizárólagos önkormányzati tulajdon 

NSZKJ* nemzeti vagyon 
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2. számú diagram  
 

III/2. Korlátozottan forgalomképes vagyon  

Elidegenítésük, és hasznosításuk a külön jogszabályban (törvény, vagy önkormányzati rendelet) 

meghatározott teljesülése esetén lehetséges. Ezeknek a vagyonelemeknek az eloszlását, és 

megnevezését a 3. számú táblázat és diagram tartalmazza. Az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet sorolja be ebbe a 

kategóriába a tulajdonában lévő vagyonelemeket, melyek forgalomképességét bármikor 

megváltoztathatja, bizonyos feltételek mellett értékesítheti is.  

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonához tartozik a Csákvári Kultúrális és Sport 

Nonprofit Kft. is az ingatlanokon felül. 

 

Önkormányzati vagyon részletezése 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON 

Megnevezés db Terület % 

Vízmű, szennyvíztisztító 10 4 ha 3 973 m2 30,1% 

Telefontorony 1 2 ha 9 034 m2 19,8% 

Millenium park 1 1 109 m2 0,76% 

Kórház (Sirály-féle) 1 3 439 m2 2,4% 

Iskola 2 9 109 m2 6,2% 

Óvoda 2 7 249 m2 5,0% 

Könyvtár 1 3 878 m2 2,7% 

Közösségi ház 1 7 037 m2 4,8% 

Önkormányzati hivatal 1 2 057 m2 1,4% 

Gondozási Központ 1 4 111 m2 2,8% 

Sportintézmény 1 3 ha 1 450 m2 21,5% 

Lakóház, udvar, gazdasági épület, műhely 3 3 098 m2 2,1% 

Fazekas Emlékház 1 747 m2 0,51% 

Buszváró 1 21 m2 0,01% 

3. számú táblázat  

2,0% 

4,2% 

90,8% 

1,6% 
1,3% 

Önkormányzati vagyon részletezése 

NSZKJ NEMZETI VAGYON 

Emlékmű Gánton 

Múzeum 

Kastélypark 

Tűzoltószertár 

Huszár emlékmű 
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4. számú diagram 

 

III/3. Forgalomképes, vagy üzleti vagyon  

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a vagyonelemek, melyekkel az önkormányzat szabadon 

gazdálkodhat, ezeket értékesítheti olyan módon, hogy a kötelező feladatok ellátását az ne 

veszélyeztesse. Az 5. számú táblázat, és diagram tartalmazza a vagyonszerkezetet és annak eloszlását. 

A kimutatás alapján látható, hogy az önkormányzat tulajdonában van jelentős méretű mezőgazdasági 

terület és a volt szeméttelep is. Ezek hasznosítása a felelős vagyongazdálkodás elengedhetetlen része. 

Önkormányzati vagyon részletezése 

ÜZLETI VAGYON 

Megnevezés db Terület % 

Beépítetlen terület 12 1 ha 2 182 m2 4,9% 

Üzlet 1 44 m2 0,02% 

Ravatalozó 1 2 ha 9 678 m2 12,0% 

Káposztáskert 1 4 739 m2 1,9% 

Szántó 7 15 ha 7 887 m2 63,7% 

Zártkert 6 6 877 m2 2,8% 

Szemétlerakó telep 1 2 945 m2 1,2% 

Volt szeméttelep 2 3 ha 3 355 m2 13,5% 

5. számú táblázat  

30,1% 

19,8% 0,76% 

2,4% 

6,2% 

5,0% 

2,7% 
4,8% 

1,4% 

2,8% 21,50% 

2,12% 

0,51% 

0,01% 

Önkormányzati vagyon részletezése 

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYON 

Vízmű, szennyvíztisztító 

Telefontorony 

Millenium park 

Kórház (Sirály-féle) 

Iskola 

Óvoda 

Könyvtár 

Közösségi ház 

Önkormányzati hivatal 

Gondozási Központ 

Sportintézmény 

Lakóház, udvar, gazdasági épület, műhely 

Fazekas Emlékház 

Buszváró 
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5. számú diagram  

IV. A vagyongazdálkodás erőforrásai 

A hatékony és eredményes vagyongazdálkodáshoz nélkülözhetetlen az azt biztosító erőforrások 

megléte, úgymint a humán, szervezeti, pénzügyi valamint a tárgyi feltételek.  

IV/1. Humán erőforrások 

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül működő Gazdálkodási Irodán 1 fő köztisztviselő 

foglalkozik a városgazdálkodással. Feladatai közé tartozik a város alkalmazásában lévő 

munkatörvénykönyves dolgozók, és a közfoglalkoztatottak koordinálása. Ezen felül a város 

ingatlanjaival kapcsolatos feladatok, szerződéskötések készítése, terembérletek koordinálása.  

A városgazdálkodás költségvetésének tervezése, intézmények karbantartási munkáinak felmérése, és 

megszervezése, továbbá leltározási feladatok ellátása az intézményeknél.  

A városgazdálkodás működésében segítséget nyújt a közmunkaprogramban való részvétel lehetősége. 

Ennek köszönhetően megoldott az intézmények takarítása illetve a városgazdálkodás feladatainak 

ellátása, úgymint a közterületek rendben tartása, és kisebb intézményi karbantartások. 

A város alkalmazásában álló munkavállalók összetétele:  

Intézmény 

megnevezése 
Munkakör 

Foglalkoztatott

ak létszáma 

Foglalkoztatás 

státusza 

Napi 

munkaidő 

mértéke 

Polgármesteri hivatal  - Pályázati 

menedzser  

1 fő  
Munkatörvénykönyves 8 óra  

Városgazdálkodás - Csoportvezető 

- Karbantartó  

- Traktoros  

- Gépkocsivezető  

1 fő  

2 fő  

1 fő  

1 fő  

Munkatörvénykönyves 8 óra 

Bölcsőde  - Kisegítő  1 fő  Munkatörvénykönyves 8 óra 

 

Gondozási Központ 

és Idősek Otthona  
- Takarító  2 fő  Munkatörvénykönyves  8 óra 

Régi iskola - Takarító  1 fő  Munkatörvénykönyves  8 óra 

Orvosi rendelő  - Takarító  1 fő  Munkatörvénykönyves  8 óra 

Tersztyánszky Ödön - Takarító  1 fő  Munkatörvénykönyves  6 óra 

4,92% 0,02% 

11,98% 

1,91% 

63,74% 

2,78% 

1,19% 

13,47% 

Önkormányzati vagyon részletezése 

ÜZLETI VAGYON 

Beépítetlen terület 

Üzlet 

Ravatalozó 

Káposztáskert 

Szántó 

Zártkert 

Szemétlerakó telep 

Volt szeméttelep 
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Sportközpont  - Karbantartó  1 fő  

Floriana Könyvtár és 

Közösségi Tér  
- Takarító  1 fő  Munkatörvénykönyves  4 óra 

 

IV/2. Pénzügyi erőforrások 

A városgazdálkodás pénzügyi kereteit az önkormányzat adott évi költségvetése határozza meg, 

melynek megtervezése aprólékos folyamat. A költségvetésen felül a közfoglalkoztatás keretében 

minden évben lehetőség van közvetlen költség igénybevételére.  Ez egy keretösszeg, melyből gépeket, 

felszerelések, munka- és védőruházat, valamint védőeszközök kerülnek beszerzésre.  

IV/3. Tárgyi erőforrások 

A tárgyi erőforrások a város leltárában fellelhető gépek, szerszámok melyeket a napi munka során 

használnak a dolgozók. Jelenleg egy kisteherautó és egy traktor segíti a munkákat, amelyekkel 

megoldható az dolgozók, illetve az eszközök szállítása a különböző helyszínek között.  

2016.12.31. fordulónappal történt leltározás alapján az alábbi gépek, berendezések állnak 

rendelkezésre a munkák elvégzéséhez:  

MEGNEVEZÉS  MENNYISÉG  MEGJEGYZÉS  

VTZ Traktor  1 db   

REMO 2500 pótkocsi  1 db   

Peugeot Boxer  1 db  7 személyes 

Gléder  1 db   

Áramfejlesztő  1 db   

Stihl fűrész MS 390 1 db  

Honda Robi 156 kapáló gép  1 db   

FS 400 Aljnövényzet vágó gép  2 db   

FS 45 fűkasza  2 db   

FS 400 fűkasza  4 db   

Állványos köszörűgép  1 db   

Viking Sövényíró  1 db  Elektromos  

Stihl HSE61 sövényíró  1 db  Elektromos  

Ívhegesztő  1 db   

Betonkeverő gép  1 db   

Betonkeverő gép BWA 160  1 db   

Falétra  3 db  2-es  

Alumínium létra  1 db   

Vízmérték  1 db  2 m-es  

Vízmérték  1 db  1 m-es  

Keretes vasfűrész  1 db   

Elektromos gyalugép  1 db   

FJS 600 Dekopír fűrész  1 db   

AEG elektromos fúrógép  1 db   

BOSCH elektromos fúrógép  1 db   

Krova készlet  1 db   

Menetvágó készlet  1 db   

Talicska  3 db   

Kalapács  3 db   

Gumikalapács  1 db   

Fejsze  3 db   

Metsző olló  1 db  

Harapófogó  1 db   

Kombinált fogó  1 db   

Csípőfogó  1 db   

BOSCH flex kép  1 db  Kicsi 
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BOSCH flex gép  1 db  Nagy  

Hegesztő pajzs  1 db   

Lombseprű  4 db   

Kapa 4 db   

Kasza  4 db   

Lapát  7 db   

Ásó  3 db   

Vasvilla  2 db   

Csákány  3 db   

Szívlapát  2 db   

Ágvágó fűrész  2 db   

Csavarhúzó  3 db   

Kulcskészlet  1 db  17 db-os  

Hólapát  4 db   

SDS fúrószár  1 db   

Csőkulcs készlet  1 db   

Vízpumpa fogó  1 db   

MAKITA gyémánttárcsa  1 db  230-as  

MAKITA akkus csavarbehajtó  2 db  MTD fűnyíró  

MDT fűnyíró  3 db   

STIHL Ágvágó fűrész  1 db   

Kőműves bak  2 db   

Kärcer utcaseprő gép  1 db   

Kärcer magasnyomású mosó  1 db   

Alumínium festőállvány  1 db   

Alumínium létra  1 db   

Kőrfűrész lap véső fogazattal  1 db   

Tolómérő  1 db   

Hegesztő pajzs  1 db   

Quantum B20 állványos fúrógép  1 db   

Csapszeg vágó  1 db   

MAKITA flexgép  1 db   

Csavarhúzó készlet  1 db   

Fémfúró készlet  1 db   

Autóemelő  1 db  3 tonnás  

Légkulcs  1 db   

Légtömlő  1 db   

Kézi földfúró  1 db   

Stihl sövényvágó  1 db   

Tároló edény 1 db   

Szóró kocsi  1 db   

Rothenberger kézi csatornatisztító  1 db   

Felvonulási elektromos szekrény 1 db   

Aszfaltvágó gép  1 db   

Aszfaltvágó korong  1 db   

Betonvágó korong  1 db  

Lap vibrátor  1 db   

 

A fenti táblázatban felsorolt eszközök nagy részét a közfoglalkoztatási program keretén belül lett 

beszerezve, amely nagy segítség az önkormányzatnak. A kisebb eszközök pótlása folyamatos, azok a 

költségvetésből kerülnek kiegyenlítésre.  
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V. Önkormányzati vagyon állapota 

Az elmúlt években nem készült olyan tanulmány, amelyben szakemberek felmérték volna az 

önkormányzati ingatlanok általános állapotát, ezért ebben a részben csak általános jelleggel kerülnek 

meghatározásra az ingatlanok.  

V/1. Az önkormányzati intézmények ingatlanjainak állapota:  

Közös Önkormányzati Hivatal épülete: Az ingatlan a Szabadság tér 9. szám alatt található kétszintes 

épület. Korábban a mai épület egyik részében működött a mozi, a másikban földszintes lakások voltak, 

és az Állami Gazdaság tulajdonában állt. 2000-ben adták át az épületet, és azóta ad helyet a hivatalnak. 

Az épület általános állapota megfelelő. Mivel alapvetően hivatalnak lett kialakítva ezért funkciójában 

megfelel az elvárásoknak. 2016-ban pályázat keretén belül napelemek kerültek az épület 

tetőszerkezetére, ezzel költséghatékonyabbá téve a működtetést. Az elmúlt években felújítások nem 

történtek, ezért az eredetileg beépített fa nyílászárók felújítása esetleges cseréje időszerű lenne. Ezen 

felül a külső hőszigetelés korszerűsítését is időszerű elvégezni.  

Összességében az épület állapota megfelelő.  

Gróf Eszterházy Móric Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános és Zeneiskola  épülete (Szt. István 

u. 1.): Az épület valamikor az 1930-as években épült, és a háború után az 50-es években egészült ki 

két teremmel. Egyszintes vegyes falazatú épület melyben jelenleg 5 tanterem van, valamint egy tanári 

szoba és két mellékhelyiség. Az épület udvarán helyezkedik, el az úgynevezett Pásztorház épülete 

melyet jelenleg nem használnak. Mindkét épületről elmondható, hogy az utóbbi 10 évben jelentős 

felújítások nem voltak. Az iskola épületében a hátsó kijárati ajtók cseréje történt meg műanyag 

nyílászárókra. A tetőszerkezet palafedésű, melynek felújítása időszerű. A mai kor elvárásainak 

egyáltalán nem felel meg. Ezen kívül a vizes blokkok teljes körű felújítása is időszerű volna, valamint 

a jelenlegi PVC padlókat is szükséges lecserélni a tantermekben.  

Összességében az épület állapota erősen felújításra szoruló.  

Gróf Eszterházy Móric Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános és Zeneiskola épülete (Szabadság 

tér 8.): Az épületet 1986-ban adták át, és kifejezetten iskolának épült. 2017. január 1. napjától az 

épület a Székesfehérvári Tankerület vagyonkezelésében van, de maga az ingatlan önkormányzati 

tulajdonban maradt. A kétszintes épület palafedésű, amely az évek során elöregedett, felújítására nem 

került sor. Az elmúlt 30 évben jelentős felújítás nem történt az épületen, csak a kötelező tisztasági 

meszelések, és kisebb karbantartási munkák voltak. Az ingatlanon 2016. évben értékét növelő 

beruházásként napelemek kerültek felszerelésre.  

Orvosi rendelő (Szabadság tér 5.): Az épületet pályázat keretében 2016-ban vásárolta meg az 

önkormányzat az orvosoktól. Tavalyi évben több mint 50 millió forintos felújítás történt, amely 

tartalmazta a teljes belső tér újrafelosztását, gyermekorvosi rendelő kialakítását, valamint a fűtés 

korszerűsítést, akadálymentes bejáratot, és új vizesblokkok kialakítását, és a villamos hálózat 

felújítását. Jelenleg az épület kialakítása teljes mértékben funkciójának megfelelő. Az elkövetkezendő 

időszakban a padozat burkolatcseréje és a tető, valamint a külső hőszigetelés felújítása időszerű.  

Mese-vár Óvoda és Bölcsőde (Szabadság tér): Az épület szintén a 30-as években épült vegyes 

falazatú. Összesen három csoportszoba és egy torna szoba, vizes blokkok és melegítő konyha kapott 

benne helyet. A három csoportszobából a két nagyobb összenyitható utcafronti, a harmadik kisebb és 

nagyon kevés természetes fényt kap. Az utóbbi 10 évben az épület külső hőszigetelése, és színezése 

valamint az ablakok cseréje történt meg. Az épület végében található egykori pedagógus lakást 

korábban logopédiai helyiségnek használtak, de mára annyira megsüllyedt, hogy le kellett zárni, és 

hosszú távon érdemes lenne elgondolkodni a bontásán, mert az előtte lévő hozzáépítést is húzza 

magával. Abban az esetben ha a bontás megtörténik, meg kell oldani a melegítő konyha kérdését, 

amely elengedhetetlen az óvodai működéshez. Az intézményben található a tornaterem, amely 

felújításra szorul. 2014  nyarán az óvoda folyosó felújítása történt meg az addigi műanyag burkolat 

helyett fa lambéria lett feltéve. 2015 nyarán az intézményben megtörtént a radiátorok cseréje, ezzel 
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hatékonyabbá, és olcsóbbá vált a fűtés. Az ingatlan villamoshálózatának felújítása és maga az épület 

korszerűsítése is időszerű lenne.  

Mese-Bár Óvoda és Bölcsőde (Ady E. u. 2.): Az épület 1979-ben épült óvodának, és az akkori kor 

igényeit teljes mértékben kielégítette. Az épületben négy csoportszoba van mindegyik 50 nm 

alapterületű. A leghátsó csoportszoba bölcsődeként funkcionál, illetve a folyosó végén két helyiség 

van az egyik az orvosi szoba a másikban a logopédiai foglalkozásokat tartják a gyermekeknek. Az 

épület bal szárnyában található egy melegítőkonyha rész, az óvónők számára fenntartott öltözők, 

vizesblokk és mosókonyha. Az utóbbi években jelentős felújítási munkák nem történtek, de a 

csoportszobák felújítása 2016 nyarán befejeződtek. Minden szobában új laminált padló került 

lerakásra a linóleum helyett, és a tapéta is megújult. 2015-ben a csoportszobákban megtörténtek a 

radiátor cserék, így a téli időszakban rendes hőmérsékletet lehet biztosítani a gyerekek és a 

pedagógusok számára. Az épület felújítására 2016 évben pályázatot nyújtott be az önkormányzat, 

amelynek elbírálása még nem történt meg. A pályázat keretén belül megvalósulna az épület nyílászáró 

cseréje, a külső hőszigetelés, tetőfelújítás, valamit a fűtéskorszerűsítés is.  

Floriana Könyvtár és Közösségi Tér (Széchenyi u. 8.): A könyvtár épületének jelenleg helyet adó régi 

tanácsháza épülete szintén a 30-as években épület. Az ingatlanon kisebb felújítási munkákat végeztek 

2009-ben mielőtt a könyvtár az épületbe költözött. Városunk 450 millió forintos támogatást kapott új 

városközpont kialakítására, melynek keretén belül az idei évben új könyvtár és közösségi tér épül a 

Szabadság téren. Ennek következtében az épület a jelenlegi funkcióját elveszti majd, és további 

hasznosítása egyenlőre nem ismert, de az állagmegóvásra hangsúlyt kell fektetni. 

Tersztyánszky Ödön Sportközpont (Vöröskapu u. 14.): Az épület társadalmi összefogással épület a 80-

as évek elején, és 1984-ben adták át. A kétszintes épület vasszerkezetre épült beton elemekből áll, 

teteje bádogfedéssel készült. Bár 2014-ben új öltöző épült, az utóbbi évtizedekben nagyobb 

beruházások felújítások nem történtek így az épület állaga folyamatosan romlik. Felújításra szorul a 

villamoshálózat, a fűtés és a vizes blokkok, a tető több helyen is beázik. 

Gondozási Központ és Idősek Otthona (Szt. István u. 13.): Az épület a 80-as években épült kétszintes 

épület, palatetőfedéssel. 2008-ban pályázat révén a teljes épület akadálymentesítése megtörtént és egy 

felvonó is beszerelésre került, valamint a földszinti társalgó helyiség is felújításra került. Ebben az 

időszakban kertül kialakításra a mozgássérült mellékhelyiségek és fürdőszobák. 2013-ban 

fűtéskorszerűsítés történt, 2016-ban a tetőablakok cseréjét végezték el. A tetőszerkezet az évek során 

teljesen elöregedett, ennek cseréje aktuális feladat, valamint szükséges az alsó szinteken a nyílászárók 

cseréje és az épület külső hőszigetelése is.  

Gondozási Központ és Idősek Otthona: (Szilárd Gy. u.): Az 50-es években épült téglaépület az 

önkormányzat adományként kapta. Jelenleg egy női- és egy férfiszoba van az épületben, továbbá itt 

kapott helyet a Családsegítő Szolgálat irodája is. Az épület 2004-ben teljes felújításon ment keresztül, 

de ennek ellenére vannak kisebb javítási munkák, amelyeket el kell végezni (tető beázásának 

megszűntetése). 

 

A fenti leírás képet ad az intézményeinknek otthont adó épületek jelenlegi állapotáról, ez irány lehet 

egy felújítási terv készítéséhez is a későbbiekben.  

 

V/2. Önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények állapota 

Kastélypark 5.  A 485 m
2
 alapterületű kétszintes épületet a Sirály Kft. bérli 1992 óta, amelyben idős 

emberek számára nyújtanak bentlakásos otthont. Mind az alsó, mind pedig a felső szinten szobák 

kerültek kialakításra ezen kívül az emeleten egy közösségi helyiség is található. Az épület állapota 

folyamatosan romlik, állagmegóvására a bérlő nem fektet nagy hangsúlyt.  

Időszerű lenne a tető cseréje, az esővíz elvezetés megoldása, hőszigetelés és a nyílászárók cseréje is.   

Szt. Mihály tér 14. Napközi: A 255 m
2
 alapterületű épületet Kiss László vállalkozó bérli 1999 óta. 

Jelenleg a vállalkozó konyhát üzemeltet az épületben, amely kiszolgálja a város intézményeit (óvodák, 
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bölcsőde, iskolák, Gondozási Központ). A korábban tanteremként használt szobákból a vállalkozó a 

2000-es évek elején bakancsos szállást alakított ki. A bérlő folyamatosan gondot fordít az épület 

állagmegóvására.  

Szabadság tér 11. üzlethelyiség: A Szolgáltatóházban található 40 m
2
-es helyiséget 2016 óta a 

Kábelsat 2000 Kft. bérli, a cég itt ügyfélszolgálati irodát működtet. A korábbi bérlő az üzlethelyiséget 

felújította, a jelenlegi pedig a Képviselő-testület jóváhagyásával kisebb átalakításokat végzett. 

Összességében megfelelő az állapota. Az ingatlan hátránya, hogy a lakóközösség korábban úgy 

határozott, hogy mindenkinek egyénileg kell megoldani a fűtést ezért most csak elektromos fűtéssel 

lehet megoldani a téli hónapokat.  

Szabadság tér 3. (Bagóház): Ebben az önkormányzati ingatlanban egy kb. 100 m
2
- es helyiséget bérel 

egy helyi vállalkozó porcelántárgyak raktározása céljából. A korábban már a Könyvtár esetében 

említett 450 millió forintos támogatás keretében ez az épület a közeljövőben elbontásra kerül és a 

helyén parkoló, illetve park kerül kialakításra.  

Szt. István u. 1.: A  műhely a régi iskola udvarán található. Jelenleg Lönhárd Edit bérli, de semmilyen 

tevékenységet nem folytat benne. Korábban fazekas műhelyként funkcionált, de a bérlő a vállalkozását 

jelenleg szünetelteti. Egy kb. 40 m
2
-es helyiség minden szempontból felújításra szorul.  

 

V/3. Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások állapota 

Az önkormányzat tulajdonában 9 bérlakás van jelenleg, melyek közül 8 komfortos, és egy 

komfort nélküli.  

Szt. István u. 1.: Az önkormányzati lakásokból 8 ezen az ingatlanon helyezkedik el. A Szt. Mihály 

térre néző lakások az úgynevezett tanárlakások. Itt egy 5 lakásból álló „társasház” található. Jelenleg 

mindegyik lakást lakják. A lakásokról összességében elmondhatók, hogy a nyílászárók elöregedtek, 

cseréjük aktuális. A közös tető is elöregedett, és a lakók folyamatosan kisebb beázásokat észlelnek. 

Ezen felül felújításra szorul a lakások elektromos- és vízvezeték hálózata is. Az ingatlan rossz állapota 

ellenére a bérlők felújítási munkákat nem végeznek, és a minimális állagmegóvásra sem fordítanak 

hangsúlyt.  

Szt. István u. 1/1: 80 m
2
-es komfortos fokozatú kétszobás lakás. A fűtést gázkonvektor biztosítja. A 

jelenlegi bérlő pedagógus és 1997 óta bérli az ingatlant pedagógus jogviszonya fennállásáig.  

Szt. István u. 1/2: 55 m
2
-es komfortos fokozatú másfél szobás lakás. A fűtést gázkonvektor biztosítja. 

A jelenlegi bérlő pedagógus, 1992 óta bérli az ingatlant szerződése szerint a jogviszonya fennállásáig.  

Szt. István u. 1/3: 57 m
2
-es komfortos fokozatú másfél szobás lakás. A fűtést gázkonvektor biztosítja. 

A jelenlegi bérlők rosszhiszemű lakáshasználóéként laknak bent. Velük szemben polgári peres eljárás 

van folyamatban.  

Szt. István u. 1//4: 44 m
2
-es komfortos egyszobás lakás gázkonvektoros fűtéssel. A jelenlegi lakó 

bérleti szerződése 2017. június 30. napjáig áll fenn.  

Szt. István u. 1/5.: 39 m
2
-es komfortos egyszobás lakás gázkonvektoros fűtéssel. A jelenlegi lakó 

bérleti szerződése 2017. június 30. napjáig áll fenn.  

A másik három Szt. István utcai lakás a régi iskola udvarán található, ezek is hasonló állapotban 

vannak mint az előző öt.  

Szt. István u. 1/6: 29 m
2
-es komfortos egyszobás gázkonvektoros lakás. A régi iskola udvarában 

helyezkedik el. A jelenlegi bérlő pedagógus, bérleti szerződése 2018. január 8. napjáig szól. A bérlő 

kérésére 2016 őszén nyílászáró csere történt a lakásban, amelynek felét a bérlő, másik felét pedig az 

önkormányzat fizette. Ezen felül a lakás bejárati ajtaja műanyagra lett kicserélve egy bontott ajtót 

került a helyére, amely a rendelő felújítása során került kibontásra.  
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Szt. István u. 1/7: 37 m
2
-es komfortos egyszobás gázkonvektoros lakás. Jelenleg egy család bérli 2017. 

június 30-ig. A korábbi szerződéshosszabbításnál jelezte, hogy a későbbiekben nem kívánja tovább 

bérelni az ingatlant. Az ingatlan elhanyagolt állapotban van.  

Szt. István u. 1/8.: 68 m
2
-es  komfortos kétszobás gázkonvektoros lakás üresen áll. A korábbi bérlő 

kiköltözését követően további bérbeadásra nem került sor az ingatlan állapota miatt.  

A régi iskola udvarán található bérlakások egy épületet képeznek, így a tető közös, a padlásra az 1/6 

számú ingatlanból lehet feljutni. A tető állapota nem megfelelő, több helyen beázik, így erősen 

felújításra szorul. A három lakás felújítása is időszerű lenne, az 1/7, 1/8- as lakásokban 

nyílászárócserékre lenne szükség és az egész épületben fel kellene újítani a villamos- és vízhálózatot.  

Különálló házrész Jókai u. 45: Ez az ingatlan egy hosszú parasztház középső része, melyet az 

önkormányzat a korábbi tulajdonostól örökölt. A vályogépítésű közel 100 m
2
-es parasztházból kb. 40 

m
2
-es rész áll az önkormányzat tulajdonában, ez egy komfort nélküli helyiség, a fűtést kályhával lehet 

megoldani. A lakrészben egy szoba és egy folyosó található melyből egy mellékhelyiség és egy 

zuhanyzó rész került kialakításra. Az ingatlan állapota nagyon rossz fel és beázik, korszerűtlen. 

Jelenleg üresen áll.  

 

V/4. Önkormányzati tulajdonban lévő egyéb ingyenesen használatba adott 
épületei:  

Az önkormányzat tulajdonában vannak olyan ingatlanok melyeket ingyenes használatba adott, és 

azokat egyesületek, egyéni vállalkozók hasznosítják, tartják fent.  

Szabadság tér 1.  Vértes Múzeum és Tűzoltó torony: Az épületet jelenleg a Vértes Múzeum Baráti 

Köre Egyesület üzemelteti. Hasznosítási szempontból múzeumként, funkcionál ezen kívül állandó, és 

időszaki kiállításoknak is otthont ad az épület. Jellegzetessége, hogy egy telken két épület található, az 

egyik egy hosszú parasztház, melyben állandó kiállítás van berendezve Csákvár történetéről, illetve 

egy Csányi emlékszoba, a másik épület maga a tűztorony, ahol főként időszaki kiállítások kapnak 

helyet. A régi épületet az elmúlt 10 évben felújították új tetőhéjazatot kapott valamint nyílászárókat 

cseréltek rajta. A tűztorony korszerűsítésére az Egyesület nyert pályázatot 2013-ben, és a felújítási 

munkák 2015-ben fejeződtek be. A pályázat keretösszege 15.873.945 Ft volt. Mivel a pályázat 

utófinanszírozott volt, ezért az önkormányzat 11 millió Ft-ot előfinanszírozott az Egyesületnek, ezen 

felül a többletkiadásokat is az önkormányzat fizette ki mintegy 5 millió Ft összegben. A felújítás során 

az épület tetőszerkezetét lecserélték, és újra bádogozták, nyílászárókat cseréltek, fűtést 

korszerűsítettek, a kiállító termekben új padozatot alakítottak ki, megtörtént a belső festés, valamint a 

külső hőszigetelés, és a színezés is.  

Az épület jelenlegi funkciójának teljesen megfelel.  

Petőfi u. 8. Fazekas emlékház: Az épületet Ujcz Ágnes fazekas üzemelteti. Hasznosítás szempontjából 

fazekasműhelyként, valamint a Csákvári fazekasság bemutatását célzó múzeumként funkcionál. A 

mintegy 200 éves épület nádfedésű, vályogból épült ház. Felújítása a 2014-ben fejeződött be szintén 

pályázat útján. A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány az MVH által meghirdetett pályázatán 3.700.000.- 

Ft összeget nyert. Ebből a pénzből illetve az önkormányzat által a pluszmunkákra kifizetett pénzből 

kialakításra került az épületen belül egy mozgássérült WC valamint egy normál WC valamint egy 

raktárhelyiség, és nyílászárócsere. Az épület fűtését 2 nagyteljesítményű hűtő-fűtő klíma berendezés 

látja el. A jelenlegi üzemeltető a korábbi bemutatótermet műhelynek alakította ki, ahova a szennyvíz is 

bevezetésre került. Az épület fedése nád, amelyet 2015-ben részlegesen nádazták, de időszerű lenne 

más alternatív fűtés kialakítása is, mert így nem költséghatékony a téli időszakban az épület kifűtése.  

Ravatalozó: Az ingatlan a temető mellet helyezkedik el. Üzemeltetője 1990 óta Mészáros Tamás 

temetkezési vállalkozó. A kb. 90 m
2
-es épület palafedésű, téglából épült. Az elmúlt évtizedekben 

számos felújítás történt, úgymint nyílászárócsere, hűtőkamra korszerűsítés, valamint az épület előtti 

terület térkövezése.  
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Tűzoltó szertár, Kossuth u. 60.: Az épület jelenlegi használója a Csákvári Tűzoltó Egyesület. Két 

szerállásos palafedésű téglaépület kb.120 m
2
, fűtése fával történik. Jelenleg egy IFA típusú 

gépjárműfecskendővel oldja meg az Egyesület a káresetek felszámolását. Az épületben van egy 

társalgó rész valamint vizesblokk.  Az elmúlt években a két utcafronti ablakok cseréje történt meg. A 

tavalyi évben települési összefogással új kazán illetve fűtési rendszer került kialakításra. Az idei évben 

pályázati pénzből megtörténik az épület külső hőszigetelése, továbbá a többi ablak cseréje és a 

szertárkapu felújítása. Önkormányzati segítséggel a vizesblokkok is felújításra kerülnek.  

VI. Önkormányzati ingatlanból származó bevételek és kiadások 

A Gazdálkodási Iroda adatai alapján összesítettük a kiadásokat és bevételeket melyek az ingatlan 

bérbeadásokból származtak, ezt tartalmazza az alábbi táblázat:  

 Év 

Mezőgazdasági terület 
Nem lakás céljára szolgáló 

helyiség 
Lakás 

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

2014 0 Ft 0 Ft 10 418 711 Ft 2 929 Ft 1 899 088 Ft 147 694 Ft 

2015 0 Ft 0 Ft 7 537 625 Ft 0 Ft 2 094 308 Ft 192 291 Ft 

2016 0 Ft 0 Ft 11 095 614 Ft 116 110 Ft 2 440 375 Ft 56 335 Ft 

Összesen 0  Ft 0   Ft 29 051 950 Ft 119 039 Ft 6 433 771 Ft 396 320 Ft 

2014. évben a bevételek mindösszesen a lakás és a nem lakás bérbeadásából: 12.317.799.- Ft 

2014. évben a ráfordítások vagyis a kiadások mindösszesen: 150.623.- Ft 

2015. évben a bevételek mindösszesen a lakás és a nem lakás bérbeadásából: 9.631.933.- Ft 

2015. évben a ráfordítások vagyis a kiadások mindösszesen: 192.291.- Ft 

2016. évben a bevételek mindösszesen a lakás és a nem lakás bérbeadásából: 13.535.989.- Ft 

2016. évben a ráfordítások vagyis a kiadások mindösszesen: 172.445.- Ft 

 

Az összegzésből látszik, hogy hatalmas különbségek vannak a kiadási és a bevételi oldal között ezt 

tükrözi a korábbi fejezetekben bemutatott ingatlanok állapota is. 

Diagramok segítségével a következőképpen lehet ábrázolni a bevételek, és kiadások alakulását:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/25 

Bevételi oldal:  

 

 

Bevételek kiadások összehasonlító diagram:  

 

VII. Vagyon kezelése, fenntartása 

Az eddigi öt részben nagyjából képet adtunk az önkormányzat jelenlegi vagyonának állapotáról, 

természetesen ezek az adatok nem mérnöki felmérésen alapulnak, de helytállóak. A tények azt 

mutatják, hogy Csákvárnak jelentős mennyiségű ingatlana van, akár az épületeket vesszük, vagy 

azokat a területeket, melyeket kötelező önkormányzati feladatok keretében rendben kell tartani.  

A parkok, utak, hidak egyéb zöld területek fenntartására, illetve rendben tartása hatalmas feladat a 

városgazdálkodásnak. Erre a feladatra az állami támogatás igen csekély, viszont évről évre egyre több 

a munka. Az úthálózat nagy része alap nélküli kivitelezéssel készült, így mára nagyon kevés az olyan 
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utca ahol nincs, vagy kevés a kátyú. A munkák kivitelezéséhez megfelelő gépparkkal rendelkezünk, 

azonban a munka elvégzéséhez szükséges humánerőforrás nem megfelelő.  

A zöld területek rendben tartása tavasztól őszig szintén rengeteg energiát emészt fel, hiszen a Vértes 

fővárosaként szerencsére nagyon sok zöldterülettel rendelkezik városunk. Manapság a nyarak nagyon 

melegek és csapadékosak, így a zöldfelületek karbantartása (fűnyírás) nagy terhet ró a 

városgazdálkodásra. A korszerű gépek vásárlása ellenére a fokozott igénybevétel miatt a gépek 

karbantartása is sok időt vesz igénybe, állapotuk miatt új gépek beszerzése aktuális. A zöldfelületek 

karbantartását hatékonyabbá tétele, akár új fűnyírótraktorok beszerzésével is megoldható lenne.  

A lakó és nem lakás céljára hasznosított ingatlanokkal kapcsolatban az V. részben részletezett 

bevételek illetve kiadások alapján látható, hogy minimális összeget fordít az önkormányzat a 

fenntartásra, felújításra, ezért az ingatlanok állapota folyamatosan romlik, így a javítási munkák és az 

állagmegóvások elhalasztása a későbbi felújítások költségét növelhetik.  

A kisebb felújítási és karbantartási munkákat a városgazdálkodás dolgozói elvégzik, azonban igazi 

szakmunka elvégzésére, sem eszköz, sem pedig megfelelő végzettségű szakember-állománnyal nem 

rendelkezik az önkormányzat.  

Az önkormányzati ingatlanok felújítása elsősorban pályázatokból lenne megvalósítható, ahogy jó 

példa erre a városközpont kialakítását célzó BM támogatás is melyből új könyvtár, és közösségi tér 

készül majd.  

A lakóingatlanok felújítása esetében nehézség többek között az is, hogy a bentlakók többsége nem 

fordít összeget az állagmegóvásra. Halaszthatatlan javítások esetében az önkormányzattól várják a 

megoldást a bérlők. 

Alternatíva lehet olyan pályázatok keresése, amelyből felújíthatók lennének a lakások. A felújított 

lakások piaci áron való kiadása is megoldás egy megoldási lehetőség. 

Másik megoldás, hogy a bérleti díjakból befolyó összegek bizonyos százalékát a költségvetésben 

felújításra tervezné be az önkormányzat, igaz így a felújítások kisebb volumenűek lennének, és 

hosszabb időt vennének igénybe.  

VIII. Javaslatok összegzés 

Az önkormányzat költségvetésében szereplő állami támogatás egyre csökken a kötelező feladatok 

ellátáshoz. A hiányzó pénz előteremtése pályázati forrásból oldható meg, ezért elengedhetetlen az 

önkormányzatoknak megfelelő végzettségű, és agilis pályázati szakember/szakemberek 

foglalkozatása. 

Városunkban ez tökéletesen működik amelyet alátámaszt az utóbbi években sikeresen nyert 

pályázatok száma, valamit az ezzel járó pénzösszeg is. Ezen a területen nincs szükség beavatkozásra a 

vagyongazdálkodás szempontjából.  

Futó és megnyert pályázatok bemutatása összegekkel: 

2015: 

Forrás Pályázati cél Támogatás 

összege 

Önerő Megjegyzés 

Belügyminisztérium Rendelő felújítás 60.000.000.- 16.644.496.-  Nyertes 

Magor Magyarjai 

Hagyományőrző 

Egyesület 

Népi Játékok 

rendezvényekre 

300.000.- 125.000.- Nyertes 

NFM Napelemes rendszer 

telepítés hivatal 

épületre, új iskola 

31.654.818.- 4.368.355.-  Pályázat 

előkészítése 
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épületére 2014. Okt. előtt 

EMMI  Gyermekétkeztetés  1.049.400.- - Nyertes  

EMMI-BM-NGM Múzeumi tábor 800.000.-   - Nyertes 

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 

Mikrobusz (Áfa 

önerővel)  

7.990.000.- 2.134.350.- Nyertes 

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 

Mikrobusz (Áfa 

önerővel)  

7.990.000.- 2.134.350.- Nyertes 

NEA-MA Csákvári Polgárőrség 

működésének 

biztosítása 

448.180.- 50.132.- Nyertes  

NKA EMMI Fazekas emlékház 

nádtető felújítás  

600.000.- - Nyertes 

NKA EMMI  Csákvári Tűzoltótorony, 

és Emlékház 

héjazatcsere  

3.000.000.- - Nyertes  

MVH Leader  Csákvári Tűzoltótorony 

felújítása  

8.360.069.- - Nyertes  

Miniszterelnökség  ÁROP 

szervezetfejlesztés   

6.348.098.- - Nyertes  

BM Térfigyelő 

kamerarendszer  

2.975.610.- - Nyertes 

Leader  Változatos eszközökkel 

a Csákvári értékek 

közvetítésért  

1.123.603.- - Nyertes  

Leader Tanuljunk az idősektől  719.717.- - Nyertes  

Összesen   133.359.495.- 23.456.693.-  

 

2016 nyertes pályázatok:  

Forrás Pályázati cél Támogatás 

összege 

Önerő Megjegyzés 

TOP 3.1.1. 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesztés 

Csákváron  

Kerékpárút+zebra+parkoló  60.000.000.- 1.878.750.- Nyertes  

TOP 1.2.1. 

Turizmusfejlesztés 

Csákváron  

Fazekasház, Ébner-ház  60.000.000.- - Nyertes  

TOP 2.1.2. Zöld 

város 

 

Szabadság téri park+piac 

kialakítása a 

Sportközpontban  standokkal, 

WC felújítása 

80.000.000.- - Nyertes  

ASP ASP rendszer bevezetése:5 

PC, 5monitor, 2 laptop, 2 

nyomtató, 13 kártyaolvasó, 

13 szünetmentes, 1 switch, 

IT+iratkezelési szabályzat 

módosítása, migráció, 8 

7.000.000.- - Nyertes  



22/25 

szakrendszer,IPA 

elektronikus bevallása 

NKA Őrségi tábor Őrségi tábor megszervezése 

hátrányos helyzetű 

gyerekeknek 

400.000.- 723.150.- Nyertes  

Sinkovits Imre 

pályázat 

10.23. rendezvénysorozat 1.000.000.- 100.000.- Nyertes  

Út-járda felújítás Szabadság utca és Szt István 

utcai járda felújítása 

50.000.000.-   17.671.555.-   Nyertes 

Összesen   258.400.000.- 20.373.455.-  

 

2016. évben benyújtott de még el nem bírált pályázatok:  

Forrás Pályázati cél Támogatás 

összege 

Önerő Megjegyzés 

TOP 2.1.3. 

Környezetvédelmi 

infrastruktúra- 

fejlesztés 

Csákváron  

Szabadság-Kálvin u. 203.052.529.- - Elbírálás alatt  

TOP 4.1.1.-15. 

Egészségügyi 

alapellátások 

infrastrukturális 

fejlesztése Gánton 

és Csákváron  

30.000.000.- Csákvár 

nyert   

3.300.000.- - Elbírálás alatt  

TOP 1.4.1. A 

szolgáltatások 

színvonalának 

javítása a csákvári 

Mese-Vár Óvoda 

és Bölcsőde 

fejlesztésével 

Ovi felújítás 

(hőszigetelés, 

nyílászárók, 

tető,fűtéskorszerűsítés 

az Ady u-

ban)+eszközbeszerzés 

mindkét oviba 

60.000.000.- - Elbírálás alatt  

TOP 3.2.1. A Gróf 

Esterházy Móric 

Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi 

Általános Iskola 

energetikai 

korszerűsítése 

Csákváron 

Szabadság téri 

iskolaépület 

korszerűsítése 

(nyílászáró, 

hőszigetelés, tető, fűtés) 

 

230.000.000.- - Elbírálás alatt  

TOP 5.1.2. Helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

 

Konzorciumvezető FM 

Önk., mi csak 

paktumszervezeti tagok 

leszünk 

 

? - Támogatási összeg 

nem ismert  

TOP 1.1.1 Ipari 

park fejlesztése 

Ipari park kialakítása, 

ingatlanvásárlással 

135.000.000.- 12.620.000.- Elbírálás alatt  

EFOP Iskolai táborok, 

foglalkozássorozatok, 

versenyek 

megvalósítása 

10.000.000.- - Elbírálás alatt  
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KEHOP 

Szemléletformálási 

programok 

 

Futóverseny, 

kerékpárverseny, 5 

workshop, kiadvány, 

rajzverseny,kiállítás 

5.000.000.- - Elbírálás alatt  

Sportpark 

 

2 db D típusú sportpark, 

Kastélypark+Úttörő téri 

játszótér 

2 db sportpark  Terület 

előkészítés  

Elbírálás alatt  

NEFPI 

szennyvízfejlesztés 

szennyvízelvezetés 

 

1.670.964.975.- 185.662.775.- Nyertes önerő 

támogatással 

Külterületi 

útfelújítás 

Fehér út+Fehér út alatti 

útszakasz felújítása 

     6.641.371.-  2.213.791.- Elbírálás alatt  

Összesen  2.323.958.875.- 200.496.556.-  

 

2017. évben nyertes pályázatok  

Forrás Pályázati cél Támogatás 

összege 

Önerő Megjegyzés 

Belügyminisztérium 

 

Városközpont fejlesztés 450.000.000.- - Nyertes 

megvalósítás 

folyamatban 

NEA 

 

Vértes Múzeum:  

gyerekkórus találkozó 

2017. 

200.000.- 45.000.- Nyertes 200.000.- 

erejéig  

Összesen  450.200.000.- 45.000.-  

 

2017. évben elbírálás alatt lévő pályázatok  

Forrás Pályázati cél Támogatás 

összege 

Önerő Megjegyzés 

EFOP  

 

Humán 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

500.000.000.-  - Elbírálás alatt  

Bethen Gábor Alap 

 

Testvérvárosok 

meghívása, fellépésük a 

Floriana Napon 

2.499.955.- - Elbírálás alatt  

NKA Zeneművészet 

Kollégiuma 

 

2018. évi 

Kórustalálkozó 

megszervezése 

400.000.- 100.000.- Elbírálás alatt  

Időkép 

 

 

Meteorológiai állomás 

beszerzése 

 

teljes értékű 

meteorológiai 

állomás 

beszerzése, önerő: 

áram-és internet-

kapcsolat kiépítése  

 Elbírálás alatt  

Könyvtári 

érdekeltségnövelő 

állománygyarapítás 

 

  Elbírálás alatt  

Belügyminisztérium 

 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása: 

12.573.580.- 2.218.868.- Elbírálás alatt  
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Jókai-Tompa M. utcák 

felújítása 

Összesen  515.473.535.- 2.318.868.-  

Manapság a modern önkormányzásnak egyre inkább a városgazdálkodásra kell fektetnie a hangsúlyt. 

Ezzel párhuzamosan szükséges a városgazdálkodás jelentőségének növelése. Jelenleg ezen a területen 

egyre jobbak az eszközök által nyújtotta lehetőségek, azonban a humánerőforrás a feladatok 

elvégzéséhez nem megfelelő. A III/1 részben bemutatatott táblázatból látszik, hogy jelenleg 4 fő 

nyolcórás karbantartó, és egy fő 6 órás karbantartó van a város állományában.  

Ahhoz, hogy a feladatokat el tudjuk látni a Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége által 

kiközvetített munkavállalókkal dolgoztatunk a közfoglalkoztatási program keretében. Azonban a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre nehezebb feltölteni a létszámot, és ha sikerül is, akkor 

nagyon nehézkes a munkavégzés ezekkel az emberekkel.  

Szakképzettségük alacsony, munkamoráljuk nem megfelelő, motiválásuk szinte lehetetlen.  

Amennyiben az önkormányzat állományába lehetőség lenne plusz szakképzett munkaerő felvétele 

sokkal gördülékenyebben működhetne a városgazdálkodás.  

IX. Középtávú terv (2017-2019) 

1. Az önkormányzat vagyonát rendeltetésszerűen, felelős módon kell kezelnie a jó gazda 

gondosságával. 

2. Cél az értékek megóvása, a vagyonelemek megfelelő hasznosítása. Törekedni kell a gazdaságos 

üzemeltetésre és a maximális kihasználtságra. 

3. A vagyonelem fejlesztés céljait az adott időszakra vonatkozó költségvetési rendelet és a 

képviselő- testület döntései határozzák meg. Törekedni kell a meglévő vagyonelem fejlesztésére, 

bővítésére pályázati lehetőségek kihasználásával. 

4. A kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon hasznosítása során a közérdek és 

közszolgáltatások minél magasabb szinten való ellátásának szem előtt tartásával kell eljárni. 

5. A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a mezőgazdasági területek hasznosítása 

elsősorban bérlet útján történik. Törekedni kell a folyamatos kihasználtságra. 

6. Az önkormányzat azokat a vagyontárgyakat, amelyek feleslegessé váltak, elsősorban hasznosítja. 

Amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. 

7. A vagyonelem elidegenítése során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az önkormányzat 

számára az összességében legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 

8. Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokat a vagyonkataszterben folyamatosan 

kell vezetni. 

9. Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások 

letelepítését, összhangban a gazdasági programmal. 

10. A lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását, elidegenítését, hasznosítását 

szabályozó helyi rendeletek felülvizsgálata. 

11. Kintlévőségek kezelése. 

X. Hosszú távú terv (2017-2022) 

1. A hosszú távú terv fő célja a vagyonelemek állagmegóvása és az önkormányzati vagyon 

gyarapítása. 
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2. A hasznosításból befolyó bevételek és maximalizálása, kiadások csökkentése a vagyon értékének 

és állagának megőrzése mellett. 

3. Meglévő vagyonelemek korszerűsítése. 

 

 

 

 

Csákvár, 2017. június 15. 

 

 Illés Szabolcs 

 polgármester 

 


