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Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az
Ötv. 78-80. § aiban, továbbá az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 108-109. § aiban foglaltakra – Maglód Nagyközség
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet
alkotja.

I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) az önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és
tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban:
intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan
és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az
önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra és kárpótlási
jegyekre (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).
(2) A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról (elidegenítéséről,
bérbeadásáról) külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

Az önkormányzati vagyon
2. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem
tartozó egyéb vagyonból áll. A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon teljes körűen
forgalomképes. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó vagyon
forgalomképes vállalkozói vagyon.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja
meg.
3. §
(1) Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a helyi közutak és műtárgyak;
terek, parkok, közterületek;
vizek és víziközműnek nem minősülő közcélú létesítmények;
közterületi műalkotások;
a köztemetők;
a kommunális hulladéklerakó telepek;
mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít.
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(2) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben külön jogszabály alapján
lefolytatott telekrendezési eljárásban közterület jellegét megszüntetik.
(3) A Képviselő-testület kivételesen indokolt esetben a forgalomképtelen vagyon körébe
tartozó vagyontárgyakat korlátozottan forgalomképessé nyilváníthat.
(4) A forgalomképtelen törzsvagyon tételes felsorolását a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(5) 1 A Képviselő-testület a rendelet 1. számú függelékében szereplő „088. hrsz-ú, 2 ha
2322 m2 területű, Temető (Jászberényi út)” forgalomképtelen ingatlanból 329 m2
területetrészt, 088/1. hrsz. alatt – a rendelet 4. számú függelékét képező változási vázrajz
szerint – forgalomképes vagyonná minősít. A változást követően a Jászberényi úti temető
088/2. hrsz. alatt, 2 ha 1993 m2 területtel továbbra is a forgalomképtelen törzsvagyon
körébe tartozik.
4. §
(1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak körébe tartoznak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a műemlék, a műemlék jellegű és a városképi jelentőségű épületek, építmények;
muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek;
védett természeti területek;
közművek;
önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon;
középületek;
közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú
társaságban lévő önkormányzati részesedések;
h) közüzemi tevékenységet ellátó gazdasági társaságok közhasznú társaságok, továbbá
alapítványok használatában lévő vagyon;
i) sportpályák és sport célú létesítmények;
j) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tételes felsorolását a rendelet 2. számú
függeléke tartalmazza.
(3) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére:
a) az önkormányzat saját többségi részesedésévei működő gazdálkodó szervezetet hozhat
létre, vagy
b) önkormányzati intézményt (költségvetési szervet) alapíthat, vagy
c) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének
engedheti át.
(3) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel
adja használatba. A Képviselő-testület a szerződés elfogadásáról határozattal dönt. E
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is.
5. §
(1) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a 3-4. §-ok
hatálya alá.
(2) A forgalomképes vállalkozói vagyon tételes felsorolását a rendelet 3. számú függeléke
tartalmazza.
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Vagyonnyilvántartás és leltár
6. §
(1) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján – meglévő
vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak
számba vétele értékben és mennyiségben.
(2) A vagyonleltárban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket
is.
(3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes vagyon bontásban, az egyes
vagyoncsoportokon belül
a) az ingatlanokat és vagyoni értékű jogokat tételesen,
b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőként összesített mérleg szerinti értékben,
c) a portfolió vagyont - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - tételesen és névértéken
veszi számba.
(4) A vagyonleltár alapján összeállított vagyonmérleget az éves költségvetési beszámolóhoz
csatolva a Képviselő-testületnek be kell mutatni. A vagyonmérleg mellékleteként be kell
mutatni az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek jegyzékét is. A jegyzéknek a helyiségek tekintetében tartalmaznia kell
egyenként a használat jogcímét, a használat ellenértékét, bérleti díj ának havi mértékét.
(5) A vagyonleltárak elkészítéséért az intézmények vezetői, illetve a vagyonkezeléssel
megbízott szervek vezetői a felelősek.
(6) A vagyonleltár alapját képező nyilvántartás folyamatos vezetéséről, a vagyonleltár
összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről a jegyző gondoskodik.

II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog
gyakorlásának közös szabályai
A tulajdonosi jogok gyakorlása
7. §
(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok
gyakorlását e rendelet 13. §-a szerint saját szerveire ruházza át.
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a
meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez
esetben a vagyonkezelő – a szerződésben meghatározott körben – a tulajdonos
önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
(3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, gazdasági és
közhasznú társaságai és az önkormányzat hivatala (Polgármesteri Hivatal).
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az
önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet keretei
között gazdálkodik.
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(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére,
továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági
társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.
(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként,
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe
tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes
tulajdonosi, vagy szavazati aránya meg kell, hogy haladja az 50%-ot. Az önkormányzat
kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul
hozzá.
(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a
Képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Ettől eltérni csak a Képviselőtestület külön határozatba foglalt nyilatkozatával lehet.
(8) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a Képviselőtestület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik.
(9) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek
megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben
foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
8. §
(1) Az önkormányzati vagyont 10 millió forint értékhatár felett értékesíteni, a vagyon
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben
zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
(2) Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján
a versenytárgyalás lebonyolítása. a Polgármesteri Hivatal feladata.
(3) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa
arra felhatalmazott személy jogosult.
(4) A versenytárgyalás részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
9. §
(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) értékpapír esetén a névérték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon
értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.
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Eljárás a tulajdonos képviseletében
10. §
(1) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a
polgármester gyakorolja.
(2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,
követelés elengedése
11. §
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben
meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet:
a)
b)
c)
d)

meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
kötelezettségvállalással, közérdekű célra,
közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,
közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben
követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az
várhatóan nem térül meg,
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

A felajánlott vagyon elfogadása
12. §
(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett
vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott
vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
13. §
A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon
részeibe való besorolása,
b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő
kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,
d) hitel felvétele (a 14. § (5) bek. d) pontban foglalt kivétellel), illetve annak felvételéhez
vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
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f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi
szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.
14. §
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.
(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:
a) 1 000 000 Ft értékhatár feletti vagyontárgy vásárlása,
b) 1 000 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának,
illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon
való megterhelése,
c) behajthatatlan követelések törlése, 300 000 Ft értékhatár felett.
(3) A képviselő-testület Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága hatáskörébe tartozik:
a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése,
b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése,
c) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 1 000 000 Ft értékhatár alatti ingatlan
elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul
adása, egyéb módon történő megterhelése,
d) 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések
engedélyezése,
e) 1 000 000 Ft értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának
jóváhagyása,
f) a 30 000 Ft és 300 000 Ft közötti behajthatatlan követelések törlése.
(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság jóváhagyásával:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott
időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása,
b) a használatában, kezelésében lévő, 100 000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,
c) 30 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó
elavult ingóságok értékesítése.
(5) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti
szerződéseket,
c) megkötni – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – a
biztosítási szerződéseket,
d) likviditási hitelt (folyószámla-hitelt, munkabér-hitelt) felvenni, a jóváhagyott éves
működési költségvetési kiadások legfeljebb 5%-a erejéig.
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Munkahelyteremtő vállalkozások támogatása
15. §
(1) A Képviselő-testület eseti döntéssel az önkormányzati vagyon egy részének felhasználásával támogathatja a településen létrejövő munkahelyteremtő beruházásokat, amennyiben a
munkahely szolgáltatás esetén legalább 5 fő, egyéb munkahelyteremtés esetén legalább
10 fő létszámbővítést biztosít.
(2) A munkahelyteremtő beruházások támogatásának formáit a Képviselő-testület határozza
meg eseti döntéssel.

Az önkormányzat intézményeire bízott vagyon
16. §
(1) Az önkormányzat intézményei részére a Képviselő-testület a működéséhez szükséges
vagyon használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.
(2) Az önkormányzat intézményei a használati jogánál fogva a pénzügyi fedezet biztosításának arányában a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon
rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz
fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli
előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.
(3) Az önkormányzat intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselőtestület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati
célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.
17. §
(1) A törzsvagyon használati jogát azok az intézmények gyakorolják, amelyek az adott
ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselő-testület a használatra egyéb okból feljogosít.
(2) Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő forgalomképes és korlátozottan
forgalomképes ingatlanokat, ingókat és egyéb javakat bevételeik növelése érdekében – az
alapfeladat ellátásának sérelme nélkül – határozott idejű, legfeljebb 5 éves bérbeadás
útján, valamint – a 18. §-ban foglaltak szerint – vállalkozási tevékenység folytatására
hasznosíthatják. Az 5 évet meghaladó tartamú bérbeadáshoz a Képviselő-testület eseti
hozzájárulása szükséges. A bérleti szerződések egy példányát – nyilvántartás céljából – a
jegyzőnek meg kell küldeni.
(3) Ingó vagyon elidegenítésére az intézmény vezetője 200 ezer Ft értékhatárig jogosult.
200 ezer Ft és 1 000 000 Ft között a polgármester jogosult dönteni az elidegenítésről.
(4) A (2) és (3) bekezdés alapján származó bevétel az önkormányzat intézményének
költségvetését illeti meg.
18. §
(1) Az önkormányzat intézményeinek joga van a használatukban lévő ingatlanok, ingók és
egyéb javak hasznosításával – az alaptevékenységet nem sértő, az alapfeladat
színvonalának javítása érdekében – vállalkozói tevékenységet folytatni.
(2) Az alapító okiratban nem szabályozott vállalkozási tevékenység csak a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyásával folytatható. Önkormányzati intézmény csak korlátolt felelősségű
gazdasági társaságban vehet részt.
(3) A vállalkozás eredményességéért és jogszerűségéért az önkormányzat intézményének
vezetője felel.
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(4) Az intézmény a vállalkozásból származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység színvonalának javítására.
19. §
Az önkormányzat intézményei gazdasági társaságokban lévő üzletrészeik és használatukban
lévő ingó dolgoknak a rendes gazdálkodás indokolt mértékét meghaladó értékesítésére,
valamint az üzletrészeik hozamának a 18. § (4) bekezdéstől eltérő felhasználására kizárólag a
Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával, és a bevétel felhasználásának egyidejű meghatározása alapján jogosultak. A bevétel ily módon történő felhasználására minden esetben a
Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
20. §
(1) Az intézmény a működési területéhez kapcsolódó cél elérése érdekében alapítványt hozhat
létre, illetve működő ilyen alapítványhoz csatlakozhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott alapítványok alapításához, működéséhez az intézmény
kizárólag a vállalkozói tevékenysége során elért nyereség terhére járulhat hozzá.
(3) Az alapítványi célokra legfeljebb a vállalkozásból származó nyereség 50%-a fordítható.
(4) Új alapítvány létrehozása esetén az intézmény képviseletét az alapítvány kezelő szervezetében (kuratóriumában) biztosítani kell.
(5) Működő alapítványhoz való csatlakozás esetén a nyújtott támogatás felhasználását meg
kell határozni.

III.
Záró rendelkezések
21. §
(1) E rendelet 2004. szeptember hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
a) az önkormányzat vagyonáról szóló – a 15/1996.(VI.29.)sz., a 20/1997.(VIII.9.)sz.,
valamint a 21/2002.(VIII.26.)Kt. rendeletekkel módosított – 1611993.(XII.25.)sz.
rendelet, valamint
b) az önkormányzati vagyon kezeléséről, hasznosításáról szóló - az 5/2000.(II.21.)Kt.
rendelettel módosított - 17/1993.(XII.25.)sz. rendelet
hatályukat vesztik.
(3) E rendelet 1-3. számú függelékeinek folyamatos karbantartása a jegyző feladata.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – az SZMSZ-ben foglaltak szerint – gondoskodik.
Maglód, 2004. augusztus 30.
Tabányi Pál s.k.

Oláh János s.k.

polgármester

jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:
Maglód, 2010. június 25.

Margruber János
jegyző
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1. számú függelék

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
26/2004.(VIII.30.)Kt. rendelethez
Forgalomképtelen ingatlanok
Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Utak, járdák, árkok, közterületek, stb.
Vízmosás

Bruttó érték
(E Ft)
2 223 111

20.

1 985

Temető (Jászberényi út)

088.

20 295

Transzformátorház

246.

5637

Luther M. u. közkert

376/1.

13 840

Luther M. u. közkert

376/2.

9 941

429.

108

Kossuth u. - Katona u. sarka beépítetlen terület

2203/1.

1 320

Fő u. beépítetlen terület

2514/2.

119

Rákóczi u. (izraelita temető)

2535.

5 220

Garay u. - Árpád park

3240.

4 596

Garay u. - Árpád park

3241.

4 896

Garay u. - Árpád park

3242.

1 006

Garay u. - Kossuth u. sarka

3243.

4 944

Kossuth L. u. 93.

3244.

4 488

Kossuth L. u. 95.

3245.

6 432

Közkert

3504.

14 522

Közkert

3778.

3 964

Közút

3845.

7729

Közút

3846.

36 591

Közút

3867.

13 643

Közút

3868.

19 178

Közút

3887.

8 005

Közút

3895.

7 993

Közút

3906.

7 636

Közút

3930.

11 018

Közút

3953.

34 096

Közút

3962.

1 999

Közút

3965.

2 008

Közút

3983.

3 221

Beépítetlen terület

Forgalomképtelen ingatlanok összesen

2 479 541
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2. számú függelék 2

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
26/2004.(VIII.30.)Kt. rendelethez
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok
Ingatlan címe
Vízműtelep

Helyrajzi szám
045/4.

293 914

Petőfi tér

597.

4 749

Aradi Vértanúk u. 3.

632.

6 798

Fő út 12.

937.

28 409

Kölcsey F. u. 2/a.

1397/1.

17 076

Fő út 24.

1397/2

3 318

Zrínyi M. u.

1808/2.

336

Reviczky - Csokonai u. sarka

1950.

53 418

Fő út 25/a.

2501.

4 554

Fő út 1.

2517.

28 003

2518/2.

723

Rákóczi u. 7.

2522.

41 670

Ady E. u. 3.

2591.

2 763

Erzsébet krt. 109.

3067.

5 418

Erzsébet krt. 107.

3068.

51 171

3071/2.

123

József A. krt. 30.

3075.

18 835

József A. krt. 33.

3141.

39 958

Petőfi S. u. 56.

3142.

10 408

Fő út

József A. krt.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

2

Bruttó érték
(E Ft)

611 644

Módosította a 20/2005.(X.24.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2005. október 24‐től.
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3. számú függelék

3

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
26/2004.(VIII.30.)Kt. rendelethez
Forgalomképes ingatlanok
Ingatlan címe

Helyrajzi szám

Dózsa Gv. u. 20.
Dózsa Gy. u. 20/11.
Dózsa Gy. u. 16.
Wodiáner-Liszt F. u. sarka
Guttenberg sor
Wodiáner u.
Galilei köz
Bellus tér 5.
Bellus tér 3.
Sugár u. 9.
Sugár u.
Wodiáner u. 30.
Wodiáner u. 30.
Wodiáner u. 30.
Sugár u.
Aradi Vértanúk u. 42.
Kepler u.
Kepler u.
Kepler u.
Kepler J. u.
Bajcsy Zs. U.1.
Fő út 4.
Fő út 6. 4
Linné K. u. 26.
Linné K. u. 27.
Linné K. u.
Jászberénvi u. - Rudolf u. sarka
Reviczky u. 43.
Reviczky u.
Reviczky u. 3.
Pasteur L. u. 15.
Eötvös J. u. 3.
József A. krt. 119.
József A. krt. 115.
AdyE.u.103.
Fő út 23.
Rákóczi u. 1.
Rákóczi u. 3.
Petőfi S. u. 9.
Liszt F. u. 5
József A. krt.
Garay u.
Arpád Vezér u. 40.
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szemétlerakó
Szántó
Szántó
Szántó
Vízvezeték hálózat
Csatorna-vezeték hálózat
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Szemétbánya és dög kút
Szántó
Szántó

60/1.
60/3.
62.
284.
351.
371/2.
490/3.
490/4.
490/6.
499/19.
506/2.
516/10.
516/11.
516/12.
613/2.
691.
826/1.
826/3.
854.
857
931.
933.
934.
1147/1.
1147/3.
1147/4.
1617/2.
1760/1.
1825/3.
1951.
1967.
2015.
2078.
2079.
2104.
2503.
2518/1.
2519.
3121.
2592.
3172/2.
3239
3295.
045/14.
063/17.
063/18.
063/27.
068/2.
068/47.
068/57.
068/64.

719.
788.
0111/2.
0190/4.
089/30.

Forgalomképes ingatlanok összesen

3

Módosította a 20/2005.(X.24.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2005. október 24‐től.

4

Kiegészítette a 11/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályba lép 2005. június 1.

5

Kiegészítette a 11/2005.(V.30.)Kt. rendelet, hatályba lép 2005. június 1.

Bruttó érték
(E Ft)
1 279
1 279
6 300
550
693
7 026
807
10 239
10 672
2 412
525
60
60
30
1 746
284
25 036
10 311
2 082
9 377
12 800
3 038
15 000
2 778
160
2 334
846
233
342
3 324
12 658
7 763
692
706
2 701
4 946
1 500
240
550
13 333
567
4 962
430
1 226
8 393
7 870
3 431
2 249
1 206
1 319
2 763
51 051
1 199732
486
2 385
39 964
18 000
89 740

1 612 489
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4. számú függelék 6

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
26/2004.(VIII.30.)Kt. rendelethez

6

Beillesztette a 15/2010.(VI.25.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2010. június 25‐től.
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