
Ikrény Község Képviselő-testületének 9/1995. (XI. 10.) számú rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
(egységes szerkezetbe foglalva a 6/2002. (III.27.), a 12/2011. (VI.24.), az 5/2012. (III.29.) és a 

6/2014. (VI.25.) rendeletmódosításokkal) 
 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 143. § (4) bekezdés i.) pontjában, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 11. § (16) 
bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1 
 

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

1.§ 
 (1) E rendelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában kiterjed 

- az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi (befektetett és forgó-) eszközre,  

valamint 

- az ezeket terhelő kötelezettségekre. 
 

(2) A rendelet hatálya a végrehajtás vonatkozásában kiterjed: 

- a képviselőtestületre és szerveire: a polgármesterre, a testületi bizottságokra, a testület 
hivatali apparátusára,  
- az önkormányzat intézményeire, 
- az önkormányzat részvételével működő társulásokra, gazdasági társaságokra és más 
szervezetekre, valamint személyekre, az általuk kezelt és üzemeltetett önkormányzati vagyon 
tekintetében. 

 

II. Fejezet 
Az önkormányzati vagyon, annak részei és rendeltetésük 

2.§ 
(1) Az önkormányzati vagyon teljes köre a számviteli törvény szerinti megfogalmazások 
alapján 

- befektetett eszközökből: immateriális javakból, ingatlanokból, gépekből, berendezésekből, 
felszerelési tárgyakból, járművekből, beruházásokból, 
- forgóeszközökből: azaz készletekből, követelésekből, egy évig terjedő rövid lejáratú 
értékpapírokból, pénzeszközökből és egyéb aktív elszámolásokból, valamint 

1 Módosította a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
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- az ezeket terhelő hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből és egyéb passzív 
elszámolásokból áll. 

(2)2 Az önkormányzati vagyon részei:  
- törzsvagyon    
és 
- üzleti vagyon.  
(3)3  
 

(4) Az önkormányzati vagyon rendeletetése: 

- elsődlegesen a kötelező és az önként vállalt közszolgáltatási feladatok ellátásának tárgyi 
biztosítékai,  

- ezen túlmenően valamennyi vagyontárgy gazdaságos kihasználásával és a törzsvagyonon 
kívüli vagyonrészek hasznosításával és értékesítésével az önkormányzati bevételek növelése. 
 

(5) Az önkormányzat vagyonáról a törvényben és rendeletekben előírt nyilvántartásokat kell 
vezetni.  
 

(6) Az önkormányzati vagyon állományáról az államháztartási törvényben előírt mérlegeket 
és kimutatásokat kell elkészíteni és a költségvetés előterjesztésekor, valamint a 
zárszámadáskor a képviselőtestület részére bemutatni. 

 

3.§ 
(1) A törzsvagyon rendeltetése a közszolgáltatási feladatok ellátásának kiszolgálása. 

(2) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. 

(3) A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonrészekből 
áll. 
 

4.§ 
(1) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak jelen rendelet 1-es számú 
mellékletében felsorolt vagyontárgyak. 

(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak a közszolgáltatási feladatok ellátásának alapvető 
bázisai. Ezért nem forgalmazhatóak, azaz nem idegeníthetőek el, nem vihetők be apport 
vagyonként gazdasági társaságokba és nem is terhelhetők meg. Az ezekkel ellentétes tartalmú 
szerződések semmisnek tekintendők. 

(3)4 Az Önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonból nem minősít vagyonelemet 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. 

 

5.§ 

2 Módosította az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2012.03.30-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2012.03.30-tól. 
4 Az új (3) bekezdést beillesztette az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2012.03.30-tól. 
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(1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak jelen rendelet 2-es számú 
mellékletében felsorolt vagyontárgyak. 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak a tulajdonjog megtartása mellett kezelésbe, 
vagy üzemeltetésre átadhatók. Az ilyen módon átadott vagyontárgyak közül azokat, amelyek 
az önkormányzati hivatal vagy intézmények körén kívüli szervekhez kerültek, a számviteli 
nyilvántartásokban is el kell különíteni. 

 

 (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha 
kihasználatlanságuk vagy fenntartásuk magas költségei rendkívüli megterhelést jelentenének 
az önkormányzat számára. 
 

6.§ 
(1)5 Üzleti vagyon körébe tartozik mindaz az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonféleség, 
amelyik az előzőekben ismertetett törzsvagyon részekhez nem nyert besorolást. A 
törzsvagyonhoz nem tartozó üzleti vagyon forgalomképes, mely vagyontárgyak felsorolását 
jelen rendelet 3-as számú melléklete tartalmazza. 

 (2) A forgalomképes vagyonrészek vállalkozási célokra igénybe vehetők. 

(3) Az önkormányzat vállalkozása kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

(4) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyekben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Ezért nem lehet tagja közkereseti 
társaságnak (kkt.) és betéti társaságnak (bt.). 

(5) A vállalkozásokról külön szabályzat készül. 
 

7.§ 
A 4., 5. és 6. §-okban ismertetett vagyoncsoportok – az e rendelet hatálya alá tartozó 
vagyontárgyak között – a Képviselőtestület átsorolásokat hajthat végre. 
 

III Fejezet 
A tulajdonosi jogok gyakorlása, az önkormányzati vagyon használata, hasznosítása, 

vagyonkezelői jog létesítése6 
 

8.§ 
(1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 
amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. 

(2) A tulajdonost megillető jogok (a rendelkezési jog, birtoklási jog, használati jog) 
gyakorlásáról a Képviselőtestület rendelkezik; e jogait más szervekre és személyekre 
átruházhatja. 

5 Módosította az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2012.03.30-tól. 
6 A fejezet címet módosította a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
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(3) Meghatározott vagyontárgyak vagy vagyonrészek elidegenítését, megterhelését, 
vállalkozásokba való bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását népszavazáshoz is kötheti a 
Képviselőtestület. 

(4) A Képviselőtestület jogosult megszabni azt az értékhatárt, amely felett csak nyilvános 
versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet a vagyont elidegeníteni, 
használatát, illetve hasznosításának jogát átengedni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés az 
értékesítési célt szolgáló dolgokra, illetve a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra. 

(5)7 Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni – a törvényben 
meghatározott eseteken kívül – a következő célra lehet: 

a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,  
b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra, 
c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel, 
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. 

(6)8 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) 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. 

 

9.§ 
(1) A tulajdonosi jogok átruházásában érintett szervek és személyek, valamint a kezelésükbe 
adott vagyontárgyak körének konkrét meghatározásait e rendelet 4. számú melléklete 
tartalmazza. 

(2) A vagyonkezelő szervek tételes leltárak alapján veszik át az önkormányzati 
vagyontárgyakat felelősséggel tartoznak azok rendeltetésszerű használatáért, 
üzemképességének fenntartásáért és megőrzéséért. 

 

10.§ 
(1) A Képviselőtestület saját maga részére tartja fenn az önkormányzat tulajdonába tartozó 
valamennyi ingatlan elidegenítésének, megterhelésének, illetőleg vállalkozásokba való 
bevitelének jogát. 

(2) Az önkormányzat tulajdonába tartozó ingóságok és egyéb vagyon elidegenítése, 
megterhelése, illetőleg vállalkozásokba való bevitele a Képviselőtestület jogkörébe tartozik. A 
döntés előkészítése és a döntés utáni lebonyolítás a kezelő szervek kötelezettsége. 

7 Módosította a 6/2002. (III.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2002.04.01-jétől. 
8 Beiktatta a 6/2002. (III.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2002.04.01-jétől. 
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(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyakat csak 
nyilvános versenytárgyalás útján lehet elidegeníteni, használatának, illetve hasznosításának 
jogát átengedni. A versenytárgyalás kiírására és lebonyolítására a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket kel alkalmazni. Ezek végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. 

(4) Az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, illetve az önkormányzatot megillető 
követelés elengedése csak testületi döntés alapján valósítható meg. 

 

10/A. §9 
 
(1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvt.-ben felsorolt vagyonkezelők részére 
önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás 
feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, 
illetve a vagyon értékét növeli. 
(2) Vagyonkezelői jog a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körébe tartozó 
vagyonelemekre jöhet létre. 
(3) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy törvényben történő 
kijelöléssel. 
(4) Vagyonkezelési szerződés a vagyon értékére való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül 
köthető. 
(5) A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett 
feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek 

a) elengedi vagy 
b) nem engedi el 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti 
kötelezettségét. 

10/B. §10 
Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon 
vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek 
figyelembe-vételével lehet átengedni. 
 

 

10/C. §11 
(1) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik. 
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonra szerződéssel létesített 
vagyonkezelői jogot ingyenesen szerezheti meg az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. pont b)-c) 
alpontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek közül az önkormányzati közfeladatot 
átvállaló: 
a) önkormányzati társulás, 
b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, 
c) az állam, a helyi önkormányzat, az a) és b) pontjában meghatározott személyek együtt vagy 
külön-külön 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet. 
 

 

9 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
10 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
11 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
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10/D. §12 
Vagyonkezelői jog létrejöttéhez - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
16. § a) pontja értelmében - az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges. 
 

10/E. §13 
(1) A vagyonkezelési szerződésnek a törvény által előírtakon kívül - figyelembe véve az adott 
vagyontárgy sajátos jellegét, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot – 
tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: 
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb 
tevékenységeket; 
b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését; 
c) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők 
igénybevételére, 
és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó 
korlátozó rendelkezéseket; 
d) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat 
számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a 
kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését; 
e) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a 
vagyonnal való vállalkozás feltételeit; 
f) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az ingyenesség 
tényét; 
g) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját; 
h) az Önkormányzat költségvetését megillető - a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből 
származó - befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra 
vonatkozó rendelkezéseket; 
i) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, mellékkötelezettségeket 
és egyéb biztosítékokat; 
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó 
előírásokat; 
k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát; 
l) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, beleértve az 
ilyenkor 
szükséges elszámolást is. 
(2) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles 
tájékoztatni az Önkormányzatot: 
a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás 
indult; 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor; 
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást; 
d) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 
jogszabály, vagy vagyonkezelési szerződés előírja.” 
 

 
 

12 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
13 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
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10/F.§14 
(1) A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog 
gyakorlása során betartani a következőket: 
a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható 
gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni, 
b) a vagyont rendeltetésszerűen használni, 
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot, 
d) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket 
teljesíteni, 
e) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 
közreműködni, 
az előírt beszámolást teljesíteni. 
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése vagyonkezelők éves beszámoltatásával történik, melynek 
keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a 
vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését. 
 

11.§ 
(1) Az önkormányzat vagyonából csak a képviselőtestület engedélyével lehet alapítványhoz 
hozzájárulni. Ilyen előterjesztést a polgármester tehet. 

(2) Ugyancsak a képviselőtestület engedélyével alapítható gazdasági társaság, illetve 
szerezhető érdekeltség gazdasági társaságban. Ez irányú előterjesztést is a polgármester tehet. 

(3) Az előbbi szervezetekben az önkormányzat képviseletét a testület egyedi döntései szerint a 
testületi tag, a polgármester, illetve a jegyző látja el. 

11/A. §15 
 

(1) Az önkormányzattal és költségvetési szervével szemben fennálló bármely                   
követelésről lemondani csak az alábbi esetekben lehet_ 
           

- csődegyezségi megállapodásban, 
- adósságrendezési eljárás keretében, 
- bírói egyezség keretében, 
- ha a követelés érvényesítése a kötelezett életvitelét bizonyítottan és 

számottevően megnehezítené vagy ellehetetlenítené, melynek következtében 
különösen kiskorú gyermekei lakhatás nélkül maradnának és a kötelezett 
tartásra köteles hozzátartozója tartását nem tudná biztosítani, 

- közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a közérdekű cél megvalósítását 
szolgálja 
 

(2) A követelések elengedésére az /1/ bekezdés negyedik pontjában foglaltak kivételével 
valamennyi esetben a képviselő-testület jogosult. A követelés elengedés vonatkozhat a 
követelés egészére vagy annak egy részére / mérséklés/ 
 
(3)  Az (1) bekezdés negyedik pontjában  leírt esetben 

- adósonként 100.000 Ft értékhatárig Ikrény Község Polgármestere jogosult 

14 Beiktatta a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
15 A 11/A. §-t beiktatta a 12/2011. (VI.24.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011.06.24-től. 
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- adósonként 100.001 és 300.000 Ft közötti követelés elengedésére a Pénzügyi 
és Vagyonkezelő Bizottság jogosult 

- adósonként 300.000 Ft feletti követelés elengedésére a képviselő-testület 
jogosult 

Amennyiben az adósnak több jogcímen van tartozása, a fenti értékhatárokat 
összevontan kell értelmezni 
 
Az (1) bekezdésben foglalt követelések elengedése során el lehet tekinteni a 
kamatok egy részének vagy egészének megfizetésétől is. A /3/ bekezdésben 
rögzített értékhatárok megállapításánál a kamatokat is figyelembe kell venni. 

 
 
(4)16 A követelés elengedése során mérlegelni és elemezni kell az adós pénzügyi  helyzetét, 
személyi körülményeit, az önkormányzattal, az intézménnyel fenntartott kapcsolatait, tartós 
kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, 
teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyeit, hátrányait. Az erről 
készült dokumentumot a követelés elengedésének engedélyezésére vonatkozó kérelemhez 
csatolni kell. Az intézménynek a kérelmet minden esetben az Abdai Közös Önkormányzati 
Hivatal Ikrényi kirendeltségéhez kell benyújtani. 

 
(5)  A tartozás elengedésével összefüggésben meg lehet állapodni az adóssal a követelés 
összegének megfizetése helyett szolgáltatás nyújtásában, továbbá részletfizetési és 
beszámítási megállapodás is köthető. 
 
(6)  Az államháztartási szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. /XII.24/ Korm. rendelet 5. § 3. pontja szerinti behajthatatlan 
követeléseket az intézmény nyilvántartásaiból saját hatáskörben törölni kell, a behajthatatlan 
követelés miatti törlés nem minősül az Áht, 108. §. /2/ bekezdése szerinti követelés 
elengedésnek. A követelések behajthatatlanságának tényét hitelt érdemlően dokumentálni, a 
dokumentálás módját az intézményi számlarendben szabályozni szükséges. 
 
(7)  A behajthatatlan követelések törléséről az (1) bekezdés szerinti követelés elengedéséről 
az éves beszámoló keretében számot kell adni. 
 
(8)  A követelés elengedésére vonatkozó (1)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezések nem 
vonatkoznak azokra a követelésekre, amelyek külön jogszabályi rendelkezések alá tartoznak. 

 
 

12.§ 
A rendelet betartása minden szintű vezetőnek személyes kötelessége. A végrehajtás 
ellenőrzése a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, illetve a Polgármesteri Hivatal feladata. 

 

13.§ 

16 Módosította a 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2014. június 26-tól. 
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Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezései azonban nem érintik a hatályba 
lépése előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét. 

 

 

………………………     …………………………… 

Gergó András s.k.      Karoluszné Anda Zsuzsanna s.k. 

polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetése 1995. november hó 10 napján megtörtént. 

 

        Karoluszné Anda Zsuzsanna s.k. 

        jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. június 26. napján. 

 

         Komjáti János 

             jegyző 
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1. sz. melléklet 17 
 
     Törzsvagyon I.   
 
             Forgalomképtelen ingatlanok 
 
Sorszám Helyrajzi 

szám 
Megnevezés Terület 

(m2) 
1. 21 járda 1575 
2. 23 járda 1471 
3. 83 közút 532 
4. 114/3 Széchenyi út 1104 
5. 114/12 Ifjúság út 2489 
6. 122/81 Ady E. út 9446 
7. 122/23 Petőfi út 5935 
8. 123/53 név nélküli utca 446 
9. 145 Győri út 76 
10. 178/44 Ibolya út 2575 
11. 178/53 Nefelejcs út 4106 
12. 178/62 Rózsa út 2972 
13. 178/89 Sport út 7476 
14. 178/90 Föld út pályánál 5395 
15. 178/104 Rába út 2941 
16. 178/109 Rét út 2004 
17. 181/3 Közterület 660 
18. 182 Temető út 1240 
19. 210 Öregmajor 450 
20. 215/1 Vasútsor 156 
21. 215/2 Vasútsor 1718 
22. 335 Játszótér 675 
23. 352 Közút József A. 5856 
24. 354 Közút József A. 6702 
25. 359 Közút Gyöngyv. 5221 
26. 05/3 Sportpálya 1.2657 
27. 043/2 Földút 2046 
28. 064 Lesvári út 1.1502 
29. 065 Rózsás csatorna 1683 
30. 0114 Lesvári csat. 8111 
 
 

17 A rendelet 1. számú mellékletét módosította az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 
2012.03.30-tól. 
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2. sz. melléklet18  
 
 
 
     Törzsvagyon II. 
 
 
 
     Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 
 
sorszám helyrajzi szám megnevezés terület 

m2 
1. 57/2 Általános 

Iskola 
Vasútsor 6. 

9156 

2. 183 Temető 4226 
3. 208/1 Polgármesteri 

Hivatal 
1425 

4. 134/1 Óvoda 3041 
5.  Vízmű  
6. 59/7 Orvosi 

Rendelő 
708 

7. 210/9 Kastély 7041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 A rendelet 2. számú mellékletét módosította az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 
2012.03.30-tól. 
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3. számú melléklet19  
 
 
     Üzleti vagyon 
 
 
              Forgalomképes ingatlanok 
 
 
Sorszám Helyrajzi 

szám 
Megnevezés Terület (m2) 

1. 033/9 szántó 7549 
2. 05/44 szántó 1.0716 
3. 033/26 szántó 5665 
4. 054/2 gyep 3446 
5. 62/1 kert 292 
6. 62/3 kert 478 
7. 63 kert 1604 
8. 71 kert 1264 
9. 74  Győri u. 9. 3302 
10. 75 kert 1637 
11. 101 kert 316 
12. 178/86 szántó 3790 
13. 178/91 telek 1799 
14. 178/92 telek 1688 
15. 178/103 telek 1766 
16. 178/111 telek 1897 
17. 186 kert 1493 
18.  187 kert 1518 
19. 195 kert 1363 
20. 345 kert 759 
21. 346 kert 758 
22. 347 kert 758 
23. 075/19 gyep (rét) 4617 
24. 0318/2 szántó 3.3849 
25. 178/112 telek 1059 
26. 178/122 telek 1426 
27. 122/105 beépítetlen 

terület 
2269 

19 A rendelet 3. számú mellékletét módosította az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 
2012.03.30-tól. 
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28. 178/138 beépítetlen 
terület 

1009 

29. 178/139 beépítetlen 
terület 

974 

30. 178/140 beépítetlen 
terület 

991 

31. 178/141 beépítetlen 
terület 

1011 

32. 178/142 beépítetlen 
terület 

994 

33. 178/143 beépítetlen 
terület 

1039 

34. 178/144 önkormányzati 
közút 

528 

35. 178/145 beépítetlen 
terület 

1022 

36. 178/146 beépítetlen 
terület 

1002 

37. 178/147 beépítetlen 
terület 

990 

38. 178/148 beépítetlen 
terület 

990 

39. 178/149 beépítetlen 
terület 

990 
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4. számú melléklet 20 
 

20 A rendelet 4. számú  mellékletét hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a. 
Hatályos: 2012.03.30-tól. 
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