
Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelete 

 

Jászfelsőszentgyörgy község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
 

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  

bekezdés e. pontja, valamint a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. és  11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b. pontjában, 

6.§ (5) bekezdésében, 6.§ (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, 18.§ (1) 

bekezdésében; a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-

ában, 109.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

 

(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) törzsvagyonára és üzleti vagyonára. 

(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzati vagyon használóira, 

működtetőire, vagyonkezelőire, haszonélvezőire terjed ki. 

(3) E rendelet alkalmazásában önkormányzati vagyonnal gazdálkodnak: a Jászfelsőszentgyörgy 

Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), a képviselő-testület 

bizottsága, a polgármester, a képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek, az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, vagy alapítványok, 

közalapítványok, valamint az önkormányzati vagyont kezelő és működtető jogi és természetes 

személyek. 

 

A vagyongazdálkodás alapelvei 
 

2. § 

 

(1) A vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyonról szóló törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) 

meghatározott célok megvalósítása. 

(2) A vagyongazdálkodás során a vagyontárgyak hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat 

kötelező feladatainak ellátását. 

(3) Vagyongazdálkodás alatt az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, átlátható, 

hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, értéknövelő használata, gyarapítása, 

továbbá az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése értendő. 

(4) Az 1. § (3) bekezdés szerinti önkormányzati vagyonnal gazdálkodók a rájuk bízott vagyont 

kötelesek megőrizni, a felelős gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 

 

3. § 

 

(1)A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Jászfelsőszentgyörgy Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a képviselő-

testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik - a Jászfelsőszentgyörgyi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 
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(3) A (2) bekezdés szerint feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az 

önkormányzatot illetik meg. 

4. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a képviselő-testületet 

Jászfelsőszentgyörgy polgármestere képviseli. 

(2) A képviselő-testület kizárólagosan jogosult a 10.000,-Ft összeghatárt meghaladó, polgári jogi 

jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó időtartamú részletfizetés vagy 

fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló 

követelések elengedésére. 

(3) A képviselő-testület az alábbi felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi 

joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a 

polgármester gondoskodik. 

          a) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására; 

          b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a 

         szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a 

         szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírására; 

          c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés 

         felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az 

         önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadására; 

          d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzati jogvédelme érdekében 

         közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítására; 

          e) közút, vagy egyéb közterület rendeltetésű valamennyi ingatlan tulajdonjogának     

              ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése; 

          f) közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű 

használati jogot biztosító szerződések megkötésére, feltéve, hogy e jogok biztosítása    

nem eredményez változást, vagy korlátozást az érintett ingatlan     

felhasználhatóságában; 

          g) szerződéskötés a nem beépíthető, önállóan gazdaságos módon nem használható 

             földrészletek hasznosítására, kül-és belterületi ingatlanok bérbeadása 

          h) a 10.000,-Ft összeghatárt nem meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó 

             követelés elengedésére, az egy év időtartamon belüli részletfizetés vagy fizetési     

             halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén      

             fennálló követelések elengedésére. 

 

5. § 

 

A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó döntési javaslatot a pénzügyi tanácsnok 

véleményének előzetes kikérése mellett a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

 

I. fejezet 

Önkormányzati vagyon 
 

6. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon az Nvtv.-ben meghatározott csoportokba sorolható. 

(2) A törzsvagyon az Nvtv.-ben meghatározott forgalomképtelen vagyontárgyakból, és korlátozottan 

forgalomképes vagyontárgyakból áll, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, 

vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. 

(3) Üzleti vagyon az Nvtv.-ben meghatározott vagyon.  
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(4) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak közül a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak felsorolását – az Nvtv. alapján – az 1. 

melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű vagyona nincs. 

(5) Az üzleti vagyonhoz tartozó vagyontárgyak körét a 3. melléklet tartalmazza. 
(6) Az Önkormányzat vagyonáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Mhötv.) meghatározott vagyonnyilvántartást kell vezetni. Az éves zárszámadás 

elfogadásához a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.  

(7) Az Nvtv. alapján az önkormányzat a 2. § (3) meghatározott rendeltetés biztosítása céljából közép- 

és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 

 

7. § 

 

A korlátozottan forgalomképes vagyonhoz tartozó vagyontárgyak körét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

8. § 

 

(1) Üzleti vagyon az önkormányzat eredményes, növekvő színvonalú működését, anyagi gyarapodását 

szolgáló vagyon, amely nem része a törzsvagyonnak. 

(2) Az üzleti vagyontárgy, vagy vagyonrész feletti tulajdonosi jogok gyakorlása – így különösen: 

annak elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, vagy egyéb hasznosítása 

– az Nvtv.-ben és a rendeletben meghatározottak szerint történhet. 

 

 A vagyon minősítése 
 

9. § 

 

(1) Az Nvtv.-ben meghatározott vagyon minősítését e rendeletben a képviselő-testület állapítja meg. 

Az üzleti vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak minősítése, átminősítése – más vagyoncsoportokba 

történő átsorolása – a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az érvényes döntéshez minősített 

többség szükséges. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyes üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyak átminősítését 

kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a jegyző,  

(3) Az üzleti vagyonból a törzsvagyonba történő átminősítés akkor lehetséges, ha 

a vagyontárgy kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgáló 

funkciót tölt be, vagy az átminősítést követően ilyenné válik. 

 (4) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben 

lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör 

gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása, vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést 

követően az átminősítéssel érintett vagyontárgy nélkül is megoldható. Az átminősítésről képviselő-

testület a (2) bekezdésben meghatározott személyek javaslatára dönt. Az érvényes döntéshez 

minősített többség szükséges. 

 

II. fejezet 

A vagyonkezelés szabályai 

 

10. § 

 

Az Önkormányzat az alábbi közfeladatok átadásához kapcsolódva létesíthet vagyonkezelői jogot: 

a) a közösségi tér biztosítása, 
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b) közművelődési, tudományos, művészeti, oktatási, szociális tevékenység,  

c) egészségügyi, sport és szabadidős tevékenység 

d) közművek működésének biztosítása. 

 

 

11. § 

 

(1) A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) 

bekezdés 19. b) pontjának ba), bc), bd) és be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők kötelesek a 

vagyonkezelői szerződés időtartama alatt évente ellenértéket fizetni, melynek mértéke a tárgyévi 

költségvetés vagy üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati támogatás 

nélkül számított saját bevétel szerződés szerinti meghatározott része. 

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 

(1) bekezdés 19. b) pontjának bb) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor. 

 

12. § 

 

(1) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok 

állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladata kapcsán a 

képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának 

forrásairól. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a feladatok tervezéséhez meg kell kérni 

a vagyonkezelő szervezetek vezetőinek véleményét, melyek figyelembevételével a vagyon 

állagmegóvását, felújítását, illetve korszerűsítését célzó éves feladattervet kell meghatározni. 

 

13. § 

 

A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, 

e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek. 

 

14. § 

 

(1) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra, 

adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt 

beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik. 

(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv 

szerint vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg. 

 

III. fejezet 
 

A hasznosítás szabályai 

 

15. § 

 

(1) A nettó 1.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemet – ha törvény kivételt nem tesz – csak 

versenyeztetés (a továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 

részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki 

hasznosításra az alábbi tartalommal: 

              a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése, 

              b) forgalmi értékének megjelölése, 

              c) a hasznosítás módja, 

              d) a pályázati feltételek meghatározása. 
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(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy 

a képviselő-testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként nem rendelkezik, 

versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítás lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az 

önkormányzat hivatalos hirdetőjén. 

 

 

IV. fejezet 

 

A vagyon átruházásának szabályai 

 

16. § 

 

A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre 

vagy cserére az alábbi tartalommal: 

              a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése, 

              b) forgalmi értékek megjelölése, 

              c) az átruházás módja, 

              d) a pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása, 

              e) árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása, 

              f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő 

              vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke. 

 

17. § 

 

(1) A nettó 2.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha törvény kivételt nem tesz – 

csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, a képviselő-testületnek az értékesítésről szóló határozata alapján 

nyilvános meghirdetés szerint lebonyolítandó árverés útján értékesíthető. 

 

18. § 

 

A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni 

hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a 

szerződést megkötni. 

 

V. fejezet 

 

A vagyonszerzés szabályai 

 

19. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a pénzügyi tanácsnok állásfoglalásával ellátott javaslata 

alapján a képviselő-testület dönt,  

(2) A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal: 

                a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése, 

                b) a forgalmi értékének megjelölése, 

                c) a szerzés módja, 

                d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek, 

                e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama. 
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(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan 

megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel 

kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát 

is. 

(4) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell 

készíteni. 

 

 

20. § 

 

Az önkormányzati törvény által előírt, vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet, 

albérletbe vehet, vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a képviselő-testület a 

polgármester javaslata és a pénzügyi tanácsnok állásfoglalása alapján hoz döntést. 

 

A vagyon megterhelése 
 

   21. § 

 

(1) Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona az Nvtv. szerint nem terhelhető meg. 

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona csak a Magyar Állam, vagy az 

államháztartás alrendszereihez tartozó szervezet javára terhelhető meg. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt tilalom nem vonatkozik  

a) a forgalomképtelen törzsvagyon esetében vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló használati jog vagy szolgalom és  

b) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlan fölötti 

rendelkezési jogot érdemben nem érintő korlátozás, vagyonkezelői jog, szolgalmi jog, 

és jogszabályon alapuló használati jog,  
tekintetében kötendő megállapodásra, nyilatkozat megtételére. 

(4) Az (3) bekezdésben felsoroltakkal összefüggő szerződés megkötésére, nyilatkozat megtételére a 

polgármester jogosult. 

 (5) Az önkormányzat üzleti vagyonának megterhelése a képviselő-testület joga. 

 

VI. fejezet 
 

Záró rendelkezések 

 

22. § 

 

A képviselő-testület részére az önkormányzat vagyonának alakulásáról, a vagyonállapotról 

vagyonkimutatást kell készíteni és az önkormányzat éves elemi költségvetési beszámolójához kell 

csatolni. 

 

23. § 

 

E rendelet mellékletei: 

         - 1. melléklet:  Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (forgalomképtelen  

                               törzsvagyon) 

         - 2. melléklet: Törzsvagyonhoz tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak  

         - 3. melléklet: Üzleti vagyonhoz tartozó forgalomképes vagyontárgyak  
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24. § 

 

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata         

      Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

     22/2011. (XII.16.) rendelete hatályát veszíti. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  
  

 

 

 

 

Zelenai Tibor Károlyné                  Dr. Kundrák István 

                                        polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2013. május 1. 

 

 

Dr. Kundrák István 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. melléklet a 8 /2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez 

 

 

  

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak  

                                                          (forgalomképtelen törzsvagyon) 

 

 

 
 

Önkormányzati közút 02 hrsz 

Önkormányzati mg-i közút  010 hrsz 

Külterületi önkorm. közút 035 hrsz 

Önkormányzati közút 038 hrsz 

Önkormányzati közút – sós dűlő  054 hrsz 

Önkormányzati közút – Szőlő út folytatása 0150 hrsz 

Önkormányzati közút 0155 hrsz 

Önkormányzati közút, szerfás dülő  096 hrsz 

Önkormányzati közút 3422 hrsz 

Önkormányzati közút 3434 hrsz 

Önkormányzati közút 3446 hrsz 

Önkormányzati közút 3474 hrsz 

Önkormányzati közút 3457 hrsz 

Önkormányzati közút 3480 hrsz 

Önkormányzati közút 3492 hrsz 

Önkormányzati közút 3502 hrsz 

Önkormányzati közút 3525 hrsz 

Önkormányzati közút 3545 hrsz 

Önkormányzati közút 3558 hrsz 

Önkormányzati közút 3576 hrsz 

Önkormányzati közút 3598 hrsz 

Önkormányzati közút 3629 hrsz 

Önkormányzati közút 3736 hrsz 

Önkormányzati közút 3811 hrsz 

Néphadsereg utca      541 hrsz 

Tüzér utca     411 hrsz 

Fő utca       745 hrsz 

Jászberényi út     616 hrsz 

Jászberényi út – lejáró 615/51 hrsz 

Lőrinckátai út       40 hrsz 

Dankó utca        14 hrsz 

Szőlő utca  80 hrsz 

Temető utca- köz- 112 hrsz 

Vízelvezető árok-Kossuth utca     130 hrsz 



Kossuth utca  170 hrsz 

Malom utca      173 hrsz 

Könyök utca  202 hrsz 

Vörösmarty utca 232 hrsz 

Cigány utca  308 hrsz 

Tabán utca 309 hrsz 

Gyöngyvirág utca  321 hrsz 

Csokonai utca 342/1 hrsz 

Zug utca  342/2 hrsz 

Szagos utca 500  hrsz 

Balaton utca  400/1 hrsz 

Alkotmány utca     423 hrsz 

Alvégi utca  450 hrsz 

Névtelen utca – Alvégi 486 hrsz 

Május 1 utca  490 hrsz 

Lenin utca  513 hrsz 

Vöröshadsereg utca  570 hrsz 

Munkácsy sor 615/16 hrsz 

Tsz melletti lejáró     630 hrsz 

Lejáró 2.     632 hrsz 

Iskola utca 672 hrsz 

Hattyú utca  681 hrsz 

Petőfi utca  697 hrsz 

Citera utca  747/5 hrsz 

Temető utca-köz       94 hrsz 

Új utca 50/9 hrsz 

Névtelen utca közút  44  hrsz 

Zagyva-híd - önkormányzati közút                  02 hrsz 

Hajta-patak híd – önkormányzati közút 096 hrsz 

Temető út közter-árok 100 hrsz 

 

          

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2. melléklet a 8 /2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez 

 

 
Törzsvagyonhoz tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda Tüzér u. 2.                                         339 hrsz 

Általános iskola                                                    Fő út 110.                                          655 hrsz 

Orvosi rendelő                                                     Fő út 59.                                             335 hrsz 

Művelődési ház                                                    Fő út 63.                                             337 hrsz 

Könyvtár       Fő út 46 713 hrsz 

Gyógyszertár Fő út 82                                                                                               712 hrsz 

Id. Otthona                                                          Szőlő u. l.                                           280 hrsz 

Egészségház   Csokonai u. 4.                                    341 hrsz 

 Községháza                                                      Fő út 57.                                         334/1 hrsz 

Temető-Ravatalozó                                              Szőlő u. 51 hrsz 

Községi Vízmű                                                     Fő út 57.  334/2 hrsz 



 

 
3. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Üzleti vagyonhoz tartozó forgalomképes vagyontárgyak 
 

Sporttelep öltöző                                            Jókai sor 746 hrsz 

Általános iskola Fő út 65. 338 hrsz 

Önkormányzati bérlakás                                Jászberényi út 10. 639/1 hrsz 

Önkormányzati bérlakás                                Jókai sor 22. 746   hrsz 

Önkormányzati bérlakás                               Jókai sor 10. 50/8 hrsz 

Presszó    Fő út 55. 331/1 hrsz 

Beépítetlen terület Fő út 63. 337/1 hrsz 

Beépítetlen terület régi malom helye Fő út 744/2 hrsz 

Beépítetlen terület Jókai sor 758 hrsz 

Beépítetlen terület Temető u. 50/18 hrsz 

Beépítetlen terület Dankó u. 16/1 hrsz 

Beépítetlen terület Lőrinckátai út 50/1 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Citera u. 756 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 18 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 19 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Szagos u. 394 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Citera u. 750 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Citera u. 752 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Citera u. 753 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 754 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 755 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 779 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Dankó u. 777 hrsz 

Idegen tulajdonnal beépített terület Jókai sor 16/9 hrsz 

Beépítetlen terület Csokonai u. 351/1 hrsz 

Beépítetlen terület Csokonai u. 351/2 hrsz 

Beépítetlen terület Jókai sor 50/27 hrsz 

Beépítetlen terület Jókai sor 50/26 hrsz 

Beépítetlen terület Fő út 55. 333/2 hrsz 

Beépítetlen terület Jókai sor 50/23 hrsz 

Beépítetlen terület Jókai sor 50/28 hrsz 

Beépítetlen terület Alkotmány u. 424/1 hrsz 

  424/2 hrsz 

  424/3 hrsz 

  424/4 hrsz 

  424/5 hrsz 

Beépítetlen terület  3609/1 hrsz 

Gyakorló kert mg-i Szőlő u. 61/4 hrsz 

Beépítetlen terület  Jászberényi út 615/60 hrsz 

Idegen tulajd. beépít. terület Citera u. 749 hrsz 

 



 

 

Külterületi földek: 

 

Beépítetlen földterület                                                                                    3416 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3418 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                            3441/3 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3459 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3467 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3469 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                       3479/2 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                       3504/2 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                     3517 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3544 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3552 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                     3553 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3554 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3561 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3565 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3579 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                          3586 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                                        3597 hrsz  

Beépítetlen földterület                                                                                          3613 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                     3717/1 hrsz 

Beépítetlen földterület                                                                                     3810 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány ½                                                                      072/26 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 2/40                                                                     3412 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 26/120                             3441/1 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 10/30     3453 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány ½  3508 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 1/5   3547 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány ½    3611 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 39/42     3619 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány 2/5 061/4 hrsz 

Beépítetlen földterület részarány ½      061/42 hrsz 

Beépítetlen földterület 049/2 hrsz 

Beépítetlen földterület 053/18 hrsz 

Beépítetlen földterület 061/2 hrsz 

Beépítetlen földterület 072/10 hrsz 

Beépítetlen földterület   074/18 hrsz 

Beépítetlen földterület 0111/75 hrsz 

Beépítetlen földterület 0111/79 hrsz 

Beépítetlen földterület 0136/15 hrsz 

 
    

 

 


