
Vagyongazdálkodási csoport: 

 

1. Figyelemmel kíséri a különböző ingatlancsoportok (belterületi, külterületi földek, nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek, stb.) vagyongazdálkodási célú hasznosításának lehetőségeit, 

2. részt vesz – vagyongazdálkodási szempontból – a különböző településfejlesztési 

koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv 

véleményezésében, 

3. vagyongazdálkodási szempontból részt vesz a városfejlesztési célú beruházások 

esetében a beruházási javaslatok, beruházási programok előkészítésében, a beruházási 

program bírálatában, a jóváhagyott program alapján megszerzi a terület feletti rendelkezési 

jogot, 

4. véleményezi és figyelemmel kíséri, hogy mely külterületi és belterületi ingatlanok 

eladása és vétele szolgálja az önkormányzat hosszú távú gazdasági érdekeit, 

5. ellátja az erdészeti tevékenységekkel járó feladatokat 

6. vagyongazdálkodási feladatait érintően részt vesz a városfejlesztési koncepciójának 

előkészítésében, javaslatot tehet az ennek végrehajtásához szükséges projektekre, 

7. az önkormányzattal kötött szerződés alapján vagyonkezelési tevékenységet végző 

szervezet vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenysége felett 

felügyeletet gyakorol, észrevételeiről, tapasztalatairól vagy kérésre soron kívül tájékoztatja a 

polgármestert, az illetékes testületeket és a jegyzőt, 

8. döntésre előkészíti az önkormányzat ingatlanvásárlásait, ingatlancseréit, 

ingatlanértékesítéseit, és a döntéseket végrehajtja, 

9. ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással, kapcsolatos feladatokat a bérbeadói 

feladatok kivételével, 

10. gondoskodik az arra alkalmas önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok 

mezőgazdasági célú hasznosítás feltételeinek megteremtéséről, felügyeli a hasznosításra, 

használatra átadott ingatlanok szerződés szerinti használatát, közreműködik a haszonbérleti 

díjak, használati díjak megállapításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalának 

előkészítésében,  

11. ellátja az önkormányzati pénzügyi vagyonkörön kívüli vagyongazdálkodással 

kapcsolatos döntések előkészítését és koordinálja azok végrehajtását.  

12. ellátja az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos teendőket,  

13. gondoskodik arról, hogy a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

gazdálkodásáról a szükséges tájékoztatást a Képviselő-testület megkapja, gondoskodik arról, 

hogy a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatos 

éves üzleti tervek és beszámolók a tulajdonosi döntésekhez előterjesztésre kerüljenek, elemző 

anyagot és tájékoztatást készít a gazdasági társaságok tevékenységének értékeléséhez, 

javaslatot készít elő a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő 

bizottságainak éves munkatervéhez, segítséget nyújt a munkájukhoz kapcsolódó 

dokumentumok elkészítésében, 

14. közreműködő segítséget nyújt a gazdaságfejlesztéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos döntések előkészítéséhez, meghozatalához. Koordinálja az önkormányzat 

erdőgazdálkodási tevékenységét, 



15. végzi a közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat, a 

közterület-használati hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos teendőket,a feladatkörét 

érintő testületi, bizottsági előterjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának 

szervezése, ellenőrzése, az azokról való beszámolás előkészítése, 

16.  segíti a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját. 


