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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
293/2012.(X.25.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el.

Középtávú vagyongazdálkodási koncepció:

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat 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 a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.

Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A
vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
Bérlet útján történő hasznosítás



A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan
esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan
állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. Az egy
tagban lévő nagyobb területeket a bérlemények szerinti térmértékben fel kell
parcellázni.

Hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció:

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási koncepció.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül, a

hosszú távú működési stabilitás biztosítása, a tulajdonosi érdekek következetes
érvényesítésével.

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására,
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható
változások.

 Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.

c) Az önkormányzat tulajdonában lévő Lenfonó terület hasznosítása. 
d) Az önkormányzat beruházásában a jelenleg ellátatlan területek

szennyvízcsatornával történő ellátása az érintett lakókkal közös beruházással. 
e) Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának növelése.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális

kihasználása.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
vagyongazdálkodási koncepció szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Határidő: folyamatos
Felelős:  polgármester
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