VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL
Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a községi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által
alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a
továbbiakban: intézmények);
b) mindazokra a dolgokra, melyek községi önkormányzat tulajdonában vannak, így
az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú
társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az
értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).
2. Az önkormányzat vagyona
2. §

(1) Vajta Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) vagyona a
tulajdonából és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.
(2) Az önkormányzat vagyona (továbbiakban: vagyon)
a) a törzsvagyonból és
b) üzleti vagyonból áll.
3. A törzsvagyon

3. §

(1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását,
vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.
(2) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a
törzsvagyon, amely
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló,
b) törvény vagy önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített, {az a) és b) pont továbbiakban

együtt: forgalomképtelen törzsvagyon}
c) korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon.
(4) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak:
a) helyi közutak és műtárgyaik,
b) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) az önkormányzat tulajdonában álló – törvény rendelkezése alapján
részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi
közműveket.

4. §

(5)

Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonnal nem rendelkezik.

(6)

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak:
a) közművek és közmű jellegű létesítmények,
b) szociális, kulturális, oktatási, sport és egyéb intézmények,
létesítmények,
c) középületek, műemlék vagy műemlék jellegű épületek,
d) védett természeti területek, erdők,
e) továbbá azon vagyonelemek, mely felett a rendelkezési jog gyakorlását
jogszabály feltételhez köti.

(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona – a nemzeti vagyonról
szóló törvény 6. § (2)-(3) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésben foglalt
kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló
használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető, azon dologi
jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha
kihasználtságuk vagy fenntartásuk magas költsége miatt rendkívüli
megterhelést jelentenének az önkormányzat számára.
(3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakra a tulajdonjog megtartása
mellett vagyonkezelői jog, használati jog, szolgalom létesíthető.
(4) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyon tárgyai közül
az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyakat a rendelet 1. melléklete
tartalmazza, az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyait a
3. melléklet tartalmazza.
4. Üzleti vagyon

5. §

(1) A üzleti vagyon forgalomképes ingatlanokból, forgalomképes egyéb
vagyonból és a forgalomképes vagyoni jogokból áll. Az önkormányzat
vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti.
(2) Forgalomképes ingatlanokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Forgalomképes egyéb vagyon:
a) pénzeszközök, követelések,
b) váltók, kötvények, részvények, egyéb értékpapírok,
c) vállalkozásban lévő üzletrészek
(4) Forgalomképes vagyoni jogok:
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a) használati jog,
b) földhasználati jog,
c) bérleti jog.
5. Vagyonnyilvántartás és leltár
6. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak
megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz
(zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni,
melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni
az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.
II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai
6. A tulajdonosi jogok gyakorlása
7. § (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban egyes tulajdonosi
jogok gyakorlását e rendelet 11.§(3)bekezdése szerint a polgármesterre ruházza
át.
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a képviselőtestület 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, az önkormányzat hivatala.
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati
vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a
törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.
(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 51%-nál
kevesebb nem lehet.
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(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól
eltérni csak a képviselőtestület nyilatkozatával lehet.
(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő
feltüntetéséhez nem járul hozzá.
(9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a
képviselőtestület, a polgármesteri hivatal, a gazdasági ellátó szervezet, az
önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági
társaságok útján gondoskodik.
(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló
jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy
köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
7. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
8. § (1) Az önkormányzati vagyont 1.000.000,-Ft 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 ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a
polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló
döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása.
(3)A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat pénzügyi bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést,
hasznosítást.
(5) Az 5.000.000,-Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra
vonatkozó szerződéseket kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60
napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik.
8. 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) 5.000.000,-Ft feletti becsült értékű ingó vagy ingatlan esetén
értékbecslés alapján,
c) 5.000.000,-Ft alatti becsült értékű ingó vagy ingatlan esetén vagy a
nyilvántartott érték vagy becsült érték, vagy a képviselő-testület által
elkészítetett értékbecslés alapján.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az
irányadó.
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(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a
vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6
hónapnál nem régebbi.
9. 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.
10. Az önkormányzati vagyon ingyenes átengedése, követelés
elengedése
11. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben
meghatározott esetekben és módon – a nemzeti vagyonról szóló törvény
13-14. §–ban foglaltakra figyelemmel - lehet.
(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.
11. 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 képviselőtestület jóváhagyására.
12.

Vagyonkezelői jog

13. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról
szóló törvény rendelkezései szerint, az önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódva vagyonkezelői jog létesíthető.
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Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű
épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára
szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában
álló gazdálkodó szervezettel létesíthető és kizárólag általuk gyakorolható.
(2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. A
vagyonkezelési szerződés, versenyeztetés nélkül köthető. A képviselő-testület
hatásköréből nem ruházható át a vagyonkezelési szerződés megkötéséről,
tartalmának meghatározásáról hozandó döntés.
(3) A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok
ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati
feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és
értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében
történhet.
(4) Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog - ha a szerződés
másként nem rendelkezik - a szerződés megkötésével keletkezik. Ingatlanra
vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a szerződés
megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik
kötelezettségei.
(5) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a
vagyonkezelő köteles gondoskodni a szerződés megkötésétől számított
harminc napon belül. A jogerős bejegyző határozatot a vagyonkezelő a
kézhezvételt
követően
köteles
haladéktalanul
megküldeni
az
önkormányzatnak.
(6) A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy értékét megőrizni, állagának
megóvásáról, jó karban tartásáról, működtetéséről gondoskodni, továbbá díjat
fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni.
(7) Vagyonkezelői jog ellenérték megállapítása és a teljesítés módjának
meghatározása során figyelembe kell venni az adott vagyon rendeltetését, az
önkormányzati feladat ellátásához való szükségességét és az ezzel kapcsolatos
kötelezettségeket, a működtetés költségeit, továbbá a vagyon értékét, műszaki
állapotát.
(8) A (7) bekezdésre figyelemmel a felek a vagyonkezelési szerződésben
megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelő ellenértékként előre
meghatározott pénzösszeget fizet meg. A díjfizetés gyakoriságát és összegét a
vagyonkezelési szerződés tartalmazza azzal, hogy a felek a díj egyösszegű
megfizetésében is megállapodhatnak. Amennyiben a vagyonkezelő a
szerződés alapján díjfizetésre köteles, annak elmulasztása esetén az
önkormányzat, amennyiben a vagyonkezelőt harminc napos határidő
tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék
megfizetésére írásban felszólította, és a vagyonkezelő e határidő elteltéig nem
fizetett - a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
(9) A felek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelő nem díjfizetési,
hanem a szerződésben meghatározott más kötelezettséget teljesít
ellenértékként, azaz valamely előre meghatározott tevékenységet lát el, vagy
más ellenszolgáltatást nyújt.
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(10) Amennyiben a felek a szerződésben úgy állapodnak meg, hogy a
vagyonkezelő ellenértékként a vagyon értékét növelő beruházást, felújítást,
illetve új - önkormányzati vagyonba tartozó - eszköz létrehozását végzi el,
annak a vagyonkezelési szerződésben előírt módon meghatározott és az
önkormányzat részére kiszámlázott értékét a vagyonkezelő - a vagyonkezelési
szerződésben meghatározottak szerint - az önkormányzattal szembeni
kötelezettségébe beszámíthatja.
13. A tulajdonosi ellenőrzés
14. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, kötelezettségek teljesítését a
polgármester ellenőrzi.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
vizsgálata,
ennek
keretében
különösen:
az
önkormányzati
vagyonnyilvántartás
hitelességének, teljességének és helyességének
biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos
érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő
vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot
helyreállítása.
(3) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) a vagyonkezelő az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében
álló ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat,
valamint - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az
önkormányzati vagyonra, a vagyonkezelésre vonatkozó adat
szolgáltatásának és okirat bemutatásának kérésére,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől írásban, vagy szóban
felvilágosítást, információt kérni.
(4) A polgármester a tulajdonosi ellenőrzés során köteles:
a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és
rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az
ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal tájékoztatni,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési
jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést
az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének 30 napon belül megküldeni.
(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt
tenni.
(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást,
felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést
biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
(iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket
megteremteni,
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e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az
önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.
14. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
15. § (1) 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, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul
nyújtása,
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
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.
16. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól
függően a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik
a) 1.000.000,-Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b) vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatáról, illetve a hasznosítás
jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való
megterhelése,
c) behajthatatlan követelések törlése 300.000,-Ft határ felett.
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik
a) biztosítási szerződések megkötése,
b) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 1.000.000,-Ft
értékhatár alatti ingatlan elidegenítése.
c) az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése,
1.000.000,Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése.
d) a közszolgálathoz nélkülözhetetlen vagyon-két évet meg nem haladó
– határozott idejű bérbeadása,
e) a képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási
jogügyletek megkötése,
f) 600.000,-Ft/év összegig szolgáltatási szerződés megkötés
(4) A polgármester a (3)bekezdésben foglalt hatáskörében tett intézkedésekről a
soron következő képviselő-testületi ülésen köteles a képviselő-testületnek
beszámolni.
17. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén megkeresi az
államot- mint elővásárlási joggal rendelkezőt- kíván-e élni elővásárlási jogával.
(2) Az önkormányzati lakásban élő bérlők elővásárlási joga megelőzi az állam
elővásárlási jogát
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III.Fejezet
Záró és vegyes rendelkezések
18. § (1) E rendeletben meghatározott értékek ÁFA nélkül értendők.
19. § (1) E rendelet 2013. június 28. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
veszti Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (V. 24.)
számú
rendelete,
5/2012.(II.16.)
önkormányzati
rendelete;
15/2012.(V.31.)önkormányzati rendelete.
.

Térmeg György
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
Ez a rendelet a mai napon az SZMSZ-ben írt helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Vajta, 2013. június 27.
Albert Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Forgalomképtelen törzsvagyon
hrsz

megnevezés
8 árok
9 saját használatú út

02/1

árok
3 árok

014/14

saját használatú út

05/1

saját használatú út

07

árok

09

saját használatú út

47

közút

61/2

közterület

014/4

árok

022/6

árok

030

saját használatú út

053/3

út

073/37

út

088

árok

090/4

út

094

árok

149

beépítetlen terület

159

beépítetlen terület

165

közút

167

beépítetlen terület

182

közút

196

közút

218

beépítetlen terület

220

közút

234

közút

235

közút

241/1

gazd.ép,udvar

10

291

beépítetlen terület

303/2

beépítetlen terület

320/2

közterület

383

beépítetlen terület

392

árok

402

közút

407

közterület

408

közút

411

saját használatú út

416

közút

427

beépítetlen terület

429

közút

430

közút

431

vásártér

432

közút

436

vásártér

444

közút

445

közút

457

közút

465

közút

477

közút

500

közút

560/3

közút

560/4

közterület

560/5

közterület

561/2

közterület

561/3

közút

563

közút

573

közút

593/3

közút

604

árok

715

árok

740

iskola

742

árok

755/2

közút

11

755/3

közút

756

közút

774

közút

776

árok

799/2

közút

830/4

közterület

830/46

út

830/58

út

830/69

út

830/80

út

830/91

út

830/99

út

830/124

út

830/151

út

830/152

út

830/199

beépítetlen terület

835/2

közút

835/3

közterület

837

saját használatú út

838

út

840

út

854

út

855

beépítetlen terület

858

beépítetlen terület

859

beépítetlen terület

886

út

903

út

917

út

939

út

955

út

970

út

0101

árok

0103

saját használatú út

0104

saját használatú út

0119/2

vízmű
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0119/5

árok

0125

saját használatú út

0127

saját használatú út

0144/2

saját használatú út

0145

saját használatú út

0147

saját használatú út

0151/4

saját használatú út

0152/13

saját használatú út

0164/1

saját használatú út

0164/6

saját használatú út

0164/8

közút

0164/11

árok

0164/23

út

0164/45

út

0164/48

saját használatú út

0178/3

saját használatú út

0178/4

saját használatú út

0181

árok

0185

saját használatú árok

0187

árok

0188

saját használatú út

0190

saját használatú út
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2. melléklet a 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Forgalomképes vagyon
46

beépítetlen terület

014/2

árok

119/7

táborhely

241/6

beépítetlen terület

319/3

lakóház, udvar

320/4

közterület

428

beépítetlen terület

428

lakóház

451

beépítetlen terület

507

lakóház, udvar

558

filmszínház

574

beépítetlen terület

579

otthonház

580/1

beépítetlen terület

739/1

udvar

739/2

udvar

775/10

vásártér

775/11

vásártér

828

büfé,raktár,vizesb.

829

közút

830/6

üdülőépület

830/22

üdülőépület

830/23

beépítetlen terület

830/24

beépítetlen terület

830/25

beépítetlen területudvar
üdülőépület

830/29

udvar
üdülőépület

830/33

udvar

830/35

beépítetlen terület

830/40

beépítetlen terület

830/41

beépítetlen terület
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830/47

beépítetlen terület

830/48

beépítetlen terület

830/49

beépítetlen terület

830/50

beépítetlen terület

830/51

beépítetlen terület

830/52

beépítetlen terület

830/53

beépítetlen terület

830/54

beépítetlen terület

830/55

beépítetlen terület

830/56

beépítetlen terület

830/57

beépítetlen terület

830/163

beépítetlen terület

830/195

beépítetlen terület

830/196

beépítetlen terület

830/197

beépítetlen terület

830/198

beépítetlen terület

831

saját használatú út

832/3

vízmű

832/4

vízmű

832/5

strandfürdő

832/6

táborhely

832/7

út

839

erdő

845

beépítetlen terület

846

beépítetlen terület

847

beépítetlen terület

848

beépítetlen terület

849

beépítetlen terület

850

beépítetlen terület

851

beépítetlen terület

852

beépítetlen terület

853

beépítetlen terület

856

beépítetlen terület

857

beépítetlen terület

860

beépítetlen terület
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861

beépítetlen terület

863

út

0119/1

vízmű

0119/4

vízmű

0119/7

udvar

0146/56

szántó

0148/3

rét

0148/15

szántó, rét

0148/17

szántó

018/24

szántó

0148/57

rét

0152/32

szántó

0164/14

vízmű

0164/32

szántó, legelő
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3. melléklet a 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

559/2

polg.hiv, faluház
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