
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) 
bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) 
bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A vagyonkimutatás az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg arab 
számmal jelzett tételei szerinti részletezésben tartalmazza az immateriális 
javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök állományának értékét, 
ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti 
vagyon szerinti bontásban. Az ingatlanokat a helyrajzi szám feltüntetésével, a 
tartós részesedéseket a gazdasági társaság megjelölésével tételesen is be kell 
mutatni.” 

2. §  A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
Záró rendelkezések 

 
3. §  (1) A rendelet 2017. május 30.-án lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 2017. május 30.-án hatályát veszti 
a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése és 3. melléklete. 

 
 

 Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

Záradék: 

A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került. 

Szekszárd, 2017. május 26. 

  dr. Gábor Ferenc 
  megyei főjegyző 
 



1. melléklet az 5/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 9/2012. (XI. 30. ) önkormányzati renelethez

Sor- Egyéb vagyontárgy jellege Közfeladat Tulajdonos Megjegyzés
szám megnevezése megnevezése

Törzsvagyon
1. Forgalomképtelen vagyon

-
2. Korlátozottan forgalomképes vagyon

2.1 Tolna megye területrendezési terve szellemi termék
területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.2 Tolna megye területfejlesztési koncspciója vagyoni értékű jog
területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.3
Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) 
ingyenes használati joga 248,53 m2-re vagyoni értékű jog

önkormányzati 
igazgatás Magyar Állam

2.4

Irodaház (2703 hrsz.-ú ingatlan 
6296/51500 tulajdoni hányadára ) a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal részére 
biztosított haszonélvezeti jog

ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jog

önkormányzati 
igazgatás

Tolna Megyei Önkormányzat

2.5

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 
kódszámú projekt támogatása terhére 
beszerzett immateriális javak és gépek, 
berendezések felszerelések 

szellemi termék, gép, 
berendezés, 
felszerelés

területfejlesztési 
feladat

Tolna Megyei Önkormányzat

2.6

  "Tolnáért"- Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzletrésze

befektetett pénzügyi 
eszköz

területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.7

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság üzletrésze

befektetett pénzügyi 
eszköz

területfejlesztési 
feladat Tolna Megyei Önkormányzat

2.8

Az Európai uniós támogatás terhére 
beszerzett immateriális javak, gépek, 
berendezések, felszerelések.

szellemi termék, gép, 
berendezés, 
felszerelés

területfejlesztési 
feladat

Tolna Megyei Önkormányzat

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyak



INDOKOLÁS 

a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 
9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezethez 
 

Általános indokolás 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) 2012. december 1-jén lépett hatályba.   
 
A Rendelet módosítását ezúttal jogszabályváltozás és az önkormányzati rendelet 
összhangjának biztosítása és a vagyonelemek változása indokolja. 
  
A helyi önkormányzatok vagyonát érintő, önkormányzati rendeletben szabályozható 
kérdésköröket a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Möt.) határozza meg. 
 
Az Nvt. 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
az a vagyon amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgálja és 
amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 
vagyonelemként állapít meg. 
 
Az elmúlt időszakban változott azon ingatlanokon kívüli vagyonelemek köre, amelyek 
korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolása indokolt.  
 
A korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolásról dönt a Közgyűlés a 
rendelettervezet 1. melléklete hatálybaléptetésével.  
 
A megyei önkormányzat 2014-ben szerzett üzletrészt a DDRFÜ Nonprofit Kft.-ben. 
A DDRFÜ Nonprofit Kft.-t a Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg.-02-09-073171/161 
számú végzésével, 2017. március 17. napjával különválás miatt törölte a 
nyilvántartásból. 
 
A különváláshoz kapcsolódóan a Közgyűlés új gazdasági társaság alapításáról is 
döntött. 
 
A Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg-02-09-082813 cégjegyzék számon a Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, mint különválással létrehozott társaságot, 2017. március 13.-án 
bejegyezte. 
 
A törölt nonprofit gazdasági társaság kikerül a Tolna Megyei Önkormányzat 
korlátozottan forgalomképes vagyonából, míg a bejegyzett nonprofit gazdasági 
társaságot a Közgyűlés az 1. melléklet jóváhagyásával, illetve a rendelettervezet 
elfogadásával a korlátozottan forgalomképes vagyona körébe sorolja. 
 



További változást jelent még, hogy az Európai uniós forrásból beszerzésre kerülő 
immateriális javakat, gépeket, berendezéseket a Közgyűlés a korlátozottan 
forgalomképes vagyona körébe sorolja.  
 
Az egységes szerkezetű vagyonrendelet 6. § (2) bekezdése és 3. melléklete az 
önkormányzat üzleti vagyonba tartozó ingatlanjainak körét határozta meg. Ebbe a 
körbe kizárólag a Magyarországi Német Színház feladatellátását szolgáló ingatlanok 
tartoztak, amelyek tulajdonjogát a Közgyűlés átadta a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának. A vagyonrendeletben a változás most kerül 
átvezetésre.  
 
A vagyonkimutatás tartalmát az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet 30. §-a szabályozza. Az egyes vagyonelemekre vonatkozó 
szabályozást a vagyonrendelet eddig is tartalmazta. A jelenlegi módosítással a 
vagyonrendelet és a kormányrendelet szabályozásának összhangját teremtjük meg. 
Kikerülnek azok a vagyonelemek a vagyonkimutatás önkormányzati 
szabályozásából, amelyek vagyonkimutatásban történő bemutatását a 
kormányrendelet nem írja elő.  

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
A rendelet 1. §-ában a vagyonkimutatás tartalmi részletszabályát módosítja a 
közgyűlés. A hatályos magasabb szintű jogszabállyal összhangba hozzuk a helyi 
szabályozást.  

2. §-hoz 
 
A rendelet 2. §-ában a Közgyűlés a Rendelet 2. melléklete helyébe lépő új 
mellékletet hagyja jóvá, azaz dönt a korlátozottan forgalomképes vagyon 
változásáról. 

3. §-hoz 
 
A rendelet 3. §-a a hatálybalépést tartalmazza. Itt kerül sor a Rendelet 3. 
mellékletének és a melléklet tartalmára vonatkozó 6. § (2) bekezdésének hatályon 
kívül helyezéséről. 
 



 

                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A vagyonrendeletnek társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
  
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
nincs. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A vagyonrendelet módosítását az önkormányzat vagyonában bekövetkező változások és 
jogszabályok és a rendelet összhangjának megteremtése indokolja. A módosítás a jogszerű 
működés feltételeit biztosítja. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2017. május 5. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 
 


