
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7/2013. (X.1.) 

rendelete 
az 

önkormányzat vagyonáról. 
 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv) 18. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

I. Fejezet 
 

Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása 
 

1. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya 
 
1. §. (1) A rendelet hatálya Körösladány Város Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve 

tulajdonába kerülő ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági 
társaságban lévő üzletrészekre, értékpapírokra, pénzeszközökre, jogszabályban 
meghatározott egyéb vagyonra terjed ki.  

 
(2)1 A rendelet hatálya az Nvtv. 16.(1) bekezdés l. pontjában foglaltakra nem terjed ki. 
 

 
2. Az önkormányzat vagyona 

 
2. §. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.  
 

3. A törzsvagyon 
 

3. §. (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, 
vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontól 
elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni.  

 
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan 
forgalomképes.  

 
(3) A törzsvagyonnak az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
forgalomképtelen vagyontárgyai:  

a) a helyi közutak és műtárgyaik,  
b) az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,  
c) az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján 
részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi 
közműveket.  

(4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai:  
a) a földutak, útárkok,  
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b) a közterületen lévő járdák, és árkok,  
c) temető,  
d) a közterületi játszóterek, és egyéb közterületek,  
e) töltések,  
f) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, vagyoni értékű jog amelyet törvény, 
vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít.  

  
(5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan 

vagyonelem, amely a Nvtv. 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) nemzeti 
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon.  

 
4. A forgalomképtelen vagyon 

 
4. §. (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás a polgármester 

hatáskörébe tartozik, aki döntését az ágazati jogszabályok teljes körű figyelembe vétele 
mellett hozza meg.  

 
(2) A közterületek hasznosítása a közterület használatáról szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelő módon történhet.  

 
(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 
5. A korlátozottan forgalomképes vagyon 

 
5. §. (1) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai:  

a) a közművek és műtárgyaik,  
b) művelődési, közművelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport-és egyéb 
intézmények használatában lévő önkormányzati ingatlan vagyon épülete és a 
használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak,  
c) műemlékileg védett ingatlanok, létesítmények,  
d) a védett természeti emlékek és védett természeti értékek,  
e) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, köztéri és közgyűjteményi 
művészeti alkotások,  
f) a képviselő- testület és hivatala elhelyezésére szolgáló középületek,  
g) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít.  

  
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  
 
6. §.2 (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
véleményezését követően – akkor idegeníthetők el, kizárólag az állam, másik önkormányzat, vagy 
önkormányzati társulás részére, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy magas fenntartási 
költségeik miatt rendkívül nagy terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ha a vagyon 
használója az önkormányzat intézménye, a döntés előkészítésébe az intézmény vezetőjét is be kell 
vonni.  
 

(2) Az elidegenítésről a Képviselő- testület dönt.  
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6. Az üzleti vagyon 
 

7. §. (1)  Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből, iparterületi földrészletekből, az 
önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon 
vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon – 3. § és 5. § szabályozott –
körébe.  

 
(2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes.  

 
(3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.  

 
(4)  Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlan elidegenítéséből származó bevétel az 
önkormányzat költségvetését illeti meg.  

 
(5)  Az ingatlanok megterhelése tárgyában a Képviselő-testület dönt.  

 
7. A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok 

 
8. §  (1)  Körösladány Város Önkormányzatát – törvényben meghatározott eltéréssel – 

megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő- 
testület rendelkezik.  

 
(2)  A tulajdonost megillető jogokat a Képviselő- testület a polgármesterre, illetve 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházhatja át.  

 
(3)  A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a 
Mötv. 109. §-a és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához 
kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.  

 
(4)  Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és 
értékéről nyilvántartást kell vezetni (vagyonkataszter).  

 
(5)  A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően a jegyző  gondoskodik.  

 
Az egyes tulajdonosi jogok 

 
8. Vagyon elidegenítése (értékesítés és ingyenes átruházás) 

 
 
9. § (1)  Vagyont értékesíteni 10.000.000.-Ft felett versenytárgyalás útján lehet. A 

versenytárgyalásnak nyilvánosnak – indokolt esetben zártkörűnek – kell lennie. 
Értékesíteni a vagyont a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tévő részére lehet, 
amennyiben a legjobb ajánlatot tevő visszalép úgy a következő legjobb ajánlatot tevő 
részére kell értékesíteni a vagyonelemet. 
 
(2)  Zártkörű versenytárgyalást a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatára akkor 
kell tartani ha azt kiemelt jelentőségű településfejlesztési cél indokolja. 
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(3)  A zártkörű versenytárgyalásra meghívandók körét a Képviselő-testület határozza 
meg egyedi döntéssel. 
 
(4)  A zártkörű versenytárgyalás lefolytatására a nyílt eljárás vonatkozó részeinek 
rendelkezései alapján kerülhet sor. 
 
(5) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat  törzsvagyona körébe sorolt vagyont. 
 

10. §.  (1)  Értékesíteni lehet az önkormányzat üzleti vagyonának körébe sorolt vagyont. 
 
(2)  Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthető: 

a) A Képviselő-testület az 10.000.000 Ft-ot meghaladó értéket 
képviselő vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel,  

b) 10.000.000.-Ft értékhatár alatt a helyben szokásos módon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő hirdetmény 
elhelyezésével  gondoskodik. 

 
(3)  A könyveszerinti érték figyelembevételével meghatározott érték szerint a nettó 
1.000.000.- Ft értéket meghaladó ingó és ingatlan vagyontárgy esetében az értékesítést 
megelőzően a értékbecslő által készített szakvélemény alapján történhet az értékesítés. 

 
(4)  A vételárnak el kell érnie a szakvéleményben meghatározott értéket, amennyiben a 
vételi ajánlat alacsonyabb a vagyontárgy nem értékesíthető. 

 
(5)  Az értékhatárt el nem érő ingó és ingatlan vagyonelem esetében a helyben 
kialakult árak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. Az értékesítést a minimális ár 
meghatározásával a Képviselő-testület a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra vagy a 
Polgármesterre átruházhatja. 

 
(6)  A nyilvános versenytárgyalás szabályait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

11. §     (1)  Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az e rendeletben 
meghatározottak szerint lehet. 
 
(2)  A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni 
nem lehet. 
 
(3)3  A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont csak kivételes 
esetben és kizárólag az állam, másik önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére, 
közcélra lehet ingyenesen átruházni. 

 
 
 (4)  Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyon az alábbi feltételekkel 
ruházható át ingyenesen: 

a)  1.000.000.-Ft feletti – ingó és ingatlan, illetve vagyoni értékű jog – vagyon, 
valamint a b) pontban nem meghatározott esetekben az ingyenes átruházásáról a 
Képviselő-testület dönt. 
b)  1.000.000.-Ft-ot el nem érő ingyenes vagyonátruházásról a polgármester 
dönthet az alábbi feltételek betartásával: 

                                         
3 2/2014.(II.12.). sz. rendelettel módosítva. Hatályba lép: 2014. február 13. napjával. 



 5

ba) ingó vagyon, azon belül is gép, berendezés, felszerelés ingyenesen a 
környező települések önkormányzatainak és közszolgálati feladatok 
ellátására létrejött szervezeteknek adható át akkor, ha olyan 
közszolgáltatást nyújtanak, amelyet igénybe vesznek, illetve vehetnek 
Körösladány lakosai is. 
bb) ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruházása 
alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek történhet egyedi döntéssel a 
Képviselő-testület által meghatározott keretösszeg terhére. 

c)  a polgármester a b) pontban hozott döntéseiről a Képviselő-testületet 
tájékoztatja. 

 
9. A vagyon megterhelése 

 
12. § Az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyona nem 

megterhelhető. 
 

13. § Az önkormányzat üzleti vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül 
a Képviselő-testület joga. 
 

10. A vagyon egyéb – más célú – hasznosítása 
 

14. § A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve visszteher mellett. 
 

15.§ A használat és a hasznosítási jog átadása történhet Nvtv-ben meghatározott módon és 
körben lehetséges. Az adott vagyon koncessziós szerződéssel való üzemeltetésével, illetve 
más egyéb bérleti jogviszonnyal. Koncessziós szerződés kötésére a Képviselő-testület 
jogosult. 
 

16. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használat, illetve hasznosítási jogát 
átengedni csak az alábbi módon és esetekben lehet: 
a) koncessziós szerződéssel, jogszabály, illetve e rendelet szerint 
b) az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint  
( pl. közterület-foglalás ) 
 

17. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használat illetve 
hasznosítási jogát a 7. § bekezdésében meghatározott feltételek megtartása mellett lehet 
átengedni: 
a) koncessziós szerződéssel 
b) bérleti szerződéssel jogszabályban rögzített feltételek mellett a 33-34. § 
betartásával, illetve önkormányzati rendelet alapján. 

 
18. § Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használat, illetve hasznosítási jogát- 
ideiglenesen – át lehet engedni: 

a) koncessziós szerződéssel 
b) bérleti szerződéssel 
c) használati díj ellenében 
 

19. § (1) A Képviselő-testület az 10.000.000 Ft-t meghaladó értéket képviselő használat 
illetve hasznosítási jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb 
ajánlattevő javára dönt. 
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(2) Az 1.000.000 – 10.000.000 Ft értékhatárok közt a Képviselő-testület a helyben 
szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel hirdeti 
ki a használat illetve hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát. A képviselő-testület a 
legjobb ajánlattevő javára dönt. 
 
(3) A Képviselő-testület dönt értékhatár nélkül az 1 évet meghaladó használat illetve 
hasznosítási jog átengedéséről. 
 

20. § (1) A polgármester dönt az 1.000.000 Ft értékhatárt el nem érő használat és 
hasznosítási jog átengedéséről, ha a használat az 1 évet nem haladja meg. 
 
(2) A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen 
tájékoztatja. 
 
(3) A polgármester dönt az önkormányzat vagyonában szereplő termőföldek 
haszonbérbeadásáról, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény., és a termőföldre 
vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 
16/2002.(II.18). Korm. rendelet előírásai alapján. A haszonbérlet nem haladhatja meg a 
20 évet. 
 

21. § Az önkormányzat vagyona társulásba bevihető. 
 

22. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be. 
 

23. §4 Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyonelemek  
közül az alábbiak vihetőek társulásba: 

a) intézmények épületei, középületek 
b) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási 

tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati 
tulajdonban lévő társasági részesedés vagy ez egy része  az állam, helyi 
önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy - ezen társaság 
részére - más jogcímen történő átruházás útján elidegeníthető. 

 
 

24. §   Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona társulásba vihető. 
 

25. § (1) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékpapírt vásárolhat. 
 
(2) Az 100.000.000.-Ft feletti értékpapír vásárlásakor a Képviselő-testület dönt arról, 
hogy milyen megnevezésű, címletű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra. 
 
(3) Az 100.000.000.-Ft feletti értékpapírok értékesítéséről az értékesítés módjáról, 
feltételeiről a Képviselő-testület dönt. 
 
(4) Felhatalmazást kap a polgármester az 100.000.000.-Ft-ot, meg nem haladó 
értékpapír-forgalom ( eladás és vétel ) lebonyolítására, azzal a megkötéssel, hogy arról a 
Képviselő-testület a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja. 
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11. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 

 
26. § Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – lemondani  
            csak az alábbi módon és esetekben lehet: 

a) követelésről csak akkor lehet lemondani, ha az nem veszélyezteti az 
önkormányzati likviditását: 

b) az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga: 
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 500.000.-

Ft-tól a Képviselő-testület joga. 
  bb) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 500.000.-Ft 
alatt a polgármester joga. A polgármester a hozott döntéseiről a soron következő üléseken 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 

12. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing 
 

27.  § (1)5 Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. §.ában  
         meghatározott korlátok figyelembevételével hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki. A  
         hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással  
         kapcsolatos  rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, 
felújításokat valósít meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről és szükség esetén a 
beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos rendről is. 
 
(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt. 
 

13. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal 
 

28. § Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. Az 
alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az alapított 
intézmény használatába ad. A használat és a használati jog – vagyonkezelési jog – átadása 
ingyenes. 
Az önkormányzati vagyon használója azonban köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint 
tulajdonost terhelő fizetési kötelezettségeket. 
 

29. §  Az intézmény a használatba kapott ingatlanokat és ingókat – az alapfeladata sérelme 
nélkül – bevételei növelésére fordíthatja. 
 

30. § A Képviselő-testület felhatalmazza – a gazdálkodásának megszervezésére tekintettel – az 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek besorolt intézmény vezetőjét az alábbiakban 
nevesített feltételek mellett egyes vagyonkezelési jogok gyakorlására: 

 
a)  az intézmény vezetője az 500.000.-Ft értékhatár alatti, feleslegesnek minősített 
ingókat a selejtezési és hasznosítási szabályzatában meghatározottak szerint 500.000 és 
1.000.000.-Ft összeg között polgármesteri hozzájárulással értékesítheti, illetve selejtezheti. 
Az értékesítésről és a selejtezésről év végén az írásos beszámolóban számot kell adni. 
 
b) Az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingatlanokra 

                                         
5 2/2014.(II.12.) sz. rendelettel módosítva. Hatályba lép 2014. február 13. napjával. 
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 ba) eseti jelleggel, 
 bb) maximum 1 hónap időtávlatra, saját hatáskörében bérleti szerződést köthet. 
 
c) Az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingókat hasznosíthatja, ha 
a hasznosítás nem zavarja az alapfeladat ellátást. 
 
d) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézmény használatában lévő 
ingatlanok karbantartásáról, az elhasználódott ingók pótlásáról. Az intézmény köteles a 
fenti kiadásokat a költségvetési tervezés folyamatában írásos előterjesztésében jelezni. 
 
e) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat 
és az intézmény közös feladata. A felújítás tárgyában a Képviselő-testület dönt az 
intézmény írásos előterjesztése alapján a költségvetési tervezéskor.  
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy a saját, vagy az 
intézmény költségvetésében szerepelteti-e a felújítási előirányzatokat. 
 
f) Az intézmény vezetője a 100.000.-Ft feletti vagyon ingyenesen történő átengedését 
a Képviselő-testület engedélyével teljesítheti. 
Az intézmény a használatba adott vagyont nem terhelheti meg. 
 
g) Az intézmény az alapító okirata szerint vállalkozhat, s vehet részt vállalkozásban. 
 
h) Az intézmények értékpapírt nem vásárolhatnak. 
 
i) Az intézmény követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett dönthet 
100.000.-Ft-ig, e feletti követelésről lemondani a Képviselő-testület engedélyével lehet. 
 

31. § (1) A gazdálkodása megszervezésére tekintettel részben önállóan gazdálkodónak 
besorolt intézmény vagyonkezelési feladatai a részben önállóan gazdálkodó intézmény, 
valamint a gazdálkodásának vitelére kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény közötti – a 
képviselő-testület által jóváhagyott – megállapodás szerint alakulnak. 
 
(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogának megfelelően gyakorolhatja a 36.§-ban rögzített vagyonkezelési jogokat. 
 

32. § A közös alapítású és fenntartású intézmények vagyona feletti rendelkezési jogokat az 
alapítók és fenntartók között létrejött megállapodás rendezi. 
 

II. Fejezet 
 

14. A vagyonleltár 
 

33. § Az önkormányzat vagyonállapotát a vagyonállapotot mutató leltárban kell kimutatni az 
éves zárszámadáshoz kapcsolódóan. 
A leltár adott év december 31. fordulónappal készül. 
 

34. § Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, 
értékelni. 
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35. § (1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyont (forgalomképtelen és 
forgalomképes bontásban, valamint az önkormányzat egyéb vagyonát és 
kötelezettségeket. 
A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e rendeletben 
meghatározott vagyontípusokat. Ki kell emelni a befektetett eszközök csoportjaiban a 
részesedéseket, valamint az értékpapírokat. 
 
(2) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóval együtt kell elfogadni. 
 
(3) A vagyonleltár szerkezetét az 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

36. § A leltár összeállításáért az önkormányzati hivatal vezetője tartozik felelősséggel. 
 

III. Fejezet 
 

A vegyes és záró rendelkezések 
 

15. A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor 
 

37. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az 
önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értéket kell alapul venni. 
 
(2) A vagyon értékesítésekor / beleértve az értékpapírokat is ) 10.000.000.-Ft feletti 
vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. 
Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 
nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az 
értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 
 
(3) Apport gazdasági társaságba való bevitelekor a vagyon piaci értékét szakértő 
bevonásával kell megállapítani és a piaci értéken kell a vállalkozásba vinni. 
 
(4) A használat vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározásakor 
1.000.000.-Ft felett a használat, vagy a hasznosítási jog piaci értékének meghatározása 
érdekében szakértő bevonása szükséges. 
A használat, illetve a hasznosítási jog átengedésére vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a piaci érték alapján kerülhet sor. 
 

16. Záró rendelkezések 
 

38. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos módon a 
Jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti formában. E rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2008.(IV.22.) önkormányzati rendelet és az azt 
módosító 4/2009.(II.16.), a 15/2012.(XII.19.) önkormányzati rendeletek hatályukat 
vesztik. 
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Körösladány, 2013. szeptember 18. 
 
 
 
                  Kardos Károly Ilyés Lajos 

polgármester sk. jegyző sk. 
 

 
 
 

Záradék 
 
A rendelet kihirdetve! 
 
Körösladány, 2013. október 1. 
 
 
 Ilyés Lajos 
 jegyző 
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1.sz. melléklet 
 

Körösladány Város Önkormányzat törzsvagyona 
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 

(forgalomképtelen) 
    

Település Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz 

Körösladány 1/ / / Községháza Dózsa Gy. u. 2. 
Körösladány 15/ / / Foglalkoztató Batthány u. 55. 
Körösladány 30/ / / Árpád u. közterület Árpád 
Körösladány 32/ / / közpark Bethlen tér 
Körösladány 33/ / / közpark Bethlen tér 
Körösladány 39/ / / mocsár Ady E. 
Körösladány 64/ / / Árpád utca közterület Árpád 
Körösladány 70/ / / volt Egészségház Árpád u. 4 
Körösladány 100/ / / Eötvös utca Eötvös 
Körösladány 139/ / / Kazinczy utca Kazinczy 
Körösladány 182/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 183/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 184/ / / Damjanich utca Damjanich 
Körösladány 185/ / / Batthyány u. Batthyány 
Körösladány 216/ / / Vörösmarty közterület Vörösmarty 
Körösladány 229/ / / Fási utca közterület Fási 
Körösladány 286/ / / Bem utca Bem 
Körösladány 287/ / / Kölcsey utca Kölcsey 
Körösladány 319/ / / Kölcsey u. Kölcsey 
Körösladány 328/ / / Dózsa Gy. utca közterület Dózsa Gy. 
Körösladány 349/ / / Eötvös utca közterület Eötvös 
Körösladány 365/ / / Fási utca közterület Fási 
Körösladány 395/ / / Vörösmarty utca közterület Vörösmarty 
Körösladány 443/ / / Alkotmány utca közterület Alkotmány 
Körösladány 444/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 462/ / / Garibaldi tér Garibaldi tér 
Körösladány 475/ / / Tüköry utca közterület Tüköry 
Körösladány 494/ / / Kiss E. utca közterület Kiss E. 
Körösladány 509/ / / Vécsey u. közterület Vécsey 
Körösladány 532/ / / Dessewffy utca közterület Dessewffy 
Körösladány 553/ / / Perczel utca közterület Perczel 
Körösladány 563/ / / Arany J. tér közterület Arany J. tér 
Körösladány 571/ / / Vécsey u. Vécsey 
Körösladány 593/ / / Batthnyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 613/ / / Óvoda Arany J. 7 
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Körösladány 614/ / / Óvoda Arany J. 7 
Körösladány 615/ / / Óvoda Arany J. 7 
Körösladány 623/ / / Arany J. u. közterület Arany J. tér 
Körösladány 624/001/ / Orvosi rendelő Arany J. u. 12-14. 
Körösladány 634/ / / Garibaldi tér közterület Garibaldi tér 
Körösladány 650/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 652/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 660/002/ / Könyvtár Petőfi tér 5. 
Körösladány 664/ / / Petőfi tér közterület Petőfi tér 
Körösladány 667/ / / Széchenyi úti volt óvoda Széchenyi u. 3. 
Körösladány 676/ / / Széchenyi utca közterület Széchenyi 
Körösladány 704/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 723/ / / Vécsey u. közterület Vécsey 
Körösladány 753/ / / Közterület Vécsey u. Vécsey 
Körösladány 771/ / / Volt óvoda Arany J. u. 16. 
Körösladány 796/ / / Vécsey u. közterület Vécsey 
Körösladány 930/ / / Jókai utca közterület Jókai 
Körösladány 961/ / / Zrínyi utca közterület Zrínyi 
Körösladány 1001/ / / Kinizsi utca közterület Kinizsi 
Körösladány 1025/ / / Baross utca közterület Baross 
Körösladány 1059/ / / Vécsey u. közterület Vécsey 
Körösladány 1076/ / / Batthyány utca közterület Batthyány 
Körösladány 1099/ / / Vécsey u. Vécsey 
Körösladány 1127/ / / Deák F. utca közterület Deák F 
Körösladány 1150/ / / Batthyány u. közterület Batthyány 
Körösladány 1190/ / / Honvéd utca közterület Honvéd 
Körösladány 1219/ / / Kossuth utca közterület Kossuth 
Körösladány 1220/ / / Deák F. tér közterület Deák F. tér 
Körösladány 1224/001/ / Gondozási Központ Simai u. 2/1. 
Körösladány 1224/002/ / Gondozási Központ Simai u. 2/1. 
Körösladány 1225/ / / Gondozási Központ Simai u. 2. 
Körösladány 1257/002/ / Hunyadi utca közterület Hunyadi 
Körösladány 1273/003/ / Kossuth út Kossuth 
Körösladány 1319/ / / Kiss J. utca közterület Kiss J. 
Körösladány 1322/ / / Kiss J. u. közterület Kiss J. 
Körösladány 1350/ / / Malom utca közterület Malom 
Körösladány 1379/ / / Rákóczi utca közterület Rákóczi 
Körösladány 1380/ / / Rákóczi utca közterület Rákóczi 
Körösladány 1381/001/ / Rákóczi tér közterület Rákóczi tér 
Körösladány 1381/003/ / Rákóczi tér közterület Rákóczi tér 
Körösladány 1382/001/ / Lenkey utca Lenkey 
Körösladány 1383/002/ / Játszótér Lenkey 
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Körösladány 1403/ / / Akácfa u. közterület Akácfa 
Körösladány 1413/ / / Akácfa u. közterület Akácfa 
Körösladány 1419/ / / Akácfa utca közterület Akácfa 
Körösladány 1435/ / / közterület Akácfa 
Körösladány 1484/ / / Közút Dózsa Gy. 
Körösladány 1561/ / / Közút Akácfa 
Körösladány 1562/ / / Libádi közút Libádi kert 
Körösladány 1591/ / / Közút Dávaványai 
Körösladány 1592/ / / Hydroglóbusz Dévaványai 
Körösladány 1613/ / / Közút Hunyadi 
Körösladány 1619/ / / Karcagi közút Külterület 
Körösladány 1626/ / / Vasút utca közterület Vasút 
Körösladány 1641/ / / közterület Vasút 
Körösladány 1657/ / / közterület Vasút 
Körösladány 1675/ / / Virág utca közterület Virág 
Körösladány 1705/ / / Lengyel B. u. közterület Lengyel B. 
Körösladány 1706/ / / Lengyel B. közterület Lengyel B. 
Körösladány 1707/ / / Lengyel B. u. közterület Lengyel B. 
Körösladány 1716/ / / közterület Lengyel B. 
Körösladány 1786/ / / Táncsics utca közterület Táncsics 
Körösladány 1805/ / / Szeghalmi u. közterület Szeghalmi 
Körösladány 1808/ / / Duzzasztói bekötőút közút Duzzasztói 
Körösladány 1809/ / / Duzzasztói bekötőút közút Duzzasztói 
Körösladány 1811/005/ / termőföld, dögtér Vásártér 
Körösladány 1814/ / / Vásártér utca közterület Vásártér 
Körösladány 1815/001/ / Vásártér utca közterület Vásártér 
Körösladány 1815/002/ / Simai utca közterület Simai 
Körösladány 1817/ / / Simai utca közterület Simai 
Körösladány 1836/ / / Nagy M. utca közterület Nagy M. 
Körösladány 1837/ / / Deák F. tér Deák F. tér 
Körösladány 1839/ / / Közút Kossuth 
Körösladány 1840/004/ / csatorna,szivattyútelep Kossuth 
Körösladány 1848/ / / sporttelep Wenckheim 
Körösladány 1856/ / / Tüköry L. Általános Iskola Wenckheim u. 5. 
Körösladány 1857/ / / Általános iskola és konyha Wenckheim u. 6 
Körösladány 1859/ / / Helytörténeti Gyűjtemény Petőfi tér 4/1. 
Körösladány 1872/ / / Kossuth utca közterület Kossuth 
Körösladány 1873/ / / Petőfi tér közterület Petőfi tér 
Körösladány 1874/ / / Művelődési ház Petőfi tér 2. 
Körösladány 1875/ / / Wenckheim B. utca közterület Wenckheim 
Körösladány 1876/ / / Családsegítő szolgálat Wenckheim u. 1. 
Körösladány 1879/ / / közpark Wenckheim 
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Körösladány 1880/ / / közterület Wenckheim 
Körösladány 1881/ / / közpark Wenckheim 
Körösladány 1882/ / / közpark Wenckheim 
Körösladány 1883/ / / közpark Wenckheim 
Körösladány 1884/ / / közterület Bethlen tér 
Körösladány 1885/ / / csónakázó tó Wenckheim 
Körösladány 1887/ / / Közút Köröstarcsai 
Körösladány 1889/ / / Közút Köröstarcsai 
Körösladány 1893/ / / közterület Köröstarcsai 
Körösladány 1894/ / / közterület Köztársaság 
Körösladány 1919/ / / közterület Esze T. 
Körösladány 1929/ / / Mező Imre utca Mező I. 
Körösladány 1930/ / / Mező Imre utca Mező I. 
Körösladány 1990/ / / közterület Bartók 
Körösladány 2005/ / / József A. u. közterület József A. 
Körösladány 2006/ / / József A. u. közterület József A. 
Körösladány 2007/ / / József A. u. közterület József A. 
Körösladány 2080/ / / Újladányi volt óvoda Bartók B. u. 36. 
Körösladány 2097/ / / közterület Mátyás 
Körösladány 2122/ / / közterület Vesszőséri 
Körösladány 2129/ / / Május 1. u. közterület Május 1. u. 
Körösladány 2130/ / / Május 1. u. közterület Május 1. u. 
Körösladány 2131/ / / Május 1. u. közterület Május 1. u. 
Körösladány 2132/ / / Május 1. u. közterület Május 1. u. 
Körösladány 2133/ / / Május 1. u. közterület Május 1. u. 
Körösladány 2282/ / / közterület Vesszőséri 
Körösladány 2300/ / / közterület Ady E. 
Körösladány 2413/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2419/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2424/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2429/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2437/009/ / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2438/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2442/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2477/ / / Közút Dózsa Gy. u. 
Körösladány 2530/ / / Béke utca közterület Béke 
Körösladány 2540/ / / Béke utca Béke 
Körösladány 2541/ / / Dévaványi u. közterület Dévaványai 
Körösladány 2565/ / / Béke utca közterület Béke 
Körösladány 2601/ / / Lengyel B. u. közterület Lengyel B. 
Körösladány 2603/ / / Virág utca Közetrület Virág utca 
Körösladány 2606/ / / közterület Táncsics 
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Körösladány 2611/ / / Orgona utca közterület Orgona 
Körösladány 6004/ / / Árvízvédelmi körtöltés Külterület 
Körösladány 6024/ / / csatorna Külterület 
Körösladány 6025/ / / Árok Külterület 
Körösladány 6085/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6154/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6273/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6355/002/ / Árok Külterület 
Körösladány 6387/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6418/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6437/002/ / Közút Külterület 
Körösladány 6471/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6472/ / / Árvízvédelmi körtöltés Külterület 
Körösladány 6473/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6507/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6525/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6610/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6617/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6643/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6665/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6684/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6712/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6729/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6742/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6757/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6776/ / / Közút Külterület 
Körösladány 6830/ / / közút Külterület 
Körösladány 6855/ / / közút Külterület 
Körösladány 6880/ / / közút Külterület 
Körösladány 6898/ / / közút Külterület 
Körösladány 6899/ / / közút Külterület 
Körösladány 6917/ / / árok Külterület 
Körösladány 6918/ / / közút Külterület 
Körösladány 6928/001/ / árok Külterület 
Körösladány 7101/ / / közút Külterület 
Körösladány 7113/ / / közút Külterület 
Körösladány 7128/ / / közút Külterület 
Körösladány 7144/ / / közút Külterület 
Körösladány 7145/ / / közút Külterület 
Körösladány 7168/ / / közút Külterület 
Körösladány 7180/ / / közút Külterület 
Körösladány 7209/ / / közút Külterület 
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Körösladány 7301/ / / közút Külterület 
Körösladány 7331/ / / közút Külterület 
Körösladány 7353/ / / közút Külterület 
Körösladány 7518/ / / közút Külterület 
Körösladány 7531/ / / közút Külterület 
Körösladány 7642/ / / közút Külterület 
Körösladány 7679/ / / közút Külterület 
Körösladány 7707/ / / közút Külterület 
Körösladány 02/008/ / közút Külterület 
Körösladány 04/001/ / közút Külterület 
Körösladány 05/003/ / közút Külterület 
Körösladány 06/002/ / közút Külterület 
Körösladány 016/002/ / közút Külterület 
Körösladány 016/011/ / közút Külterület 
Körösladány 028/003/ / közút Külterület 
Körösladány 029/001/ / közút Külterület 
Körösladány 038/001/ / közút Külterület 
Körösladány 040/001/ / közút Külterület 
Körösladány 041/010/ / út, árok Külterület 
Körösladány 041/018/ / közút Külterület 
Körösladány 043/003/ / közút Külterület 
Körösladány 051/006/ / közút Külterület 
Körösladány 053/005/ / közút Külterület 
Körösladány 061/002/ / közút Külterület 
Körösladány 068/002/ / közút Külterület 
Körösladány 072/001/ / közút Külterület 
Körösladány 080/007/ / közút Külterület 
Körösladány 082/001/ / közút Külterület 
Körösladány 086/006/ / közút Külterület 
Körösladány 086/009/ / közút Külterület 
Körösladány 090/001/ / közút Külterület 
Körösladány 090/003/ / közút Külterület 
Körösladány 092/002/ / közút Külterület 
Körösladány 094/001/ / közút Külterület 
Körösladány 096/001/ / közút Külterület 
Körösladány 097/003/ / közút Külterület 
Körösladány 097/004/ / közút Külterület 
Körösladány 098/001/ / közút Külterület 
Körösladány 099/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0101/041/ / közút Külterület 
Körösladány 0101/ 25/ / kivett udvar Külterület 
Körösladány 0101/ 45/ / gazdasági épület, udvar Külterület 
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Körösladány 0102/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0107/ / / csatorna Külterület 
Körösladány 0123/ / / közút Külterület 
Körösladány 0124/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0125/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0127/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0127/007/ / közút Külterület 
Körösladány 0127/011/ / közút Külterület 
Körösladány 0127/015/ / közút Külterület 
Körösladány 0130/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0131/007/ / közút Külterület 
Körösladány 0131/042/ / közút Külterület 
Körösladány 0138/007/ / közút Külterület 
Körösladány 0142/006/ / közút Külterület 
Körösladány 0143/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0155/ / / közút Külterület 
Körösladány 0157/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0187/004/ / közút Külterület 
Körösladány 0187/005/ / közút Külterület 
Körösladány 0197/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0205/ / / közút Külterület 
Körösladány 0209/ / / közút Külterület 
Körösladány 0221/ / / közút Külterület 
Körösladány 0230/017/ / közút Külterület 
Körösladány 0234/009/ / közút Külterület 
Körösladány 0243/006/ / közút Külterület 
Körösladány 0250/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0253/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0270/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0282/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0283/001/ / csatorna Külterület 
Körösladány 0283/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0283/004/ / csatorna Külterület 
Körösladány 0285/ / / csatorna Külterület 
Körösladány 0287/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0293/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0299/ / / közút Külterület 
Körösladány 0308/005/ / temető Külterület 
Körösladány 0308/016/ / közút Külterület 
Körösladány 0315/ / / közút Külterület 
Körösladány 0317/010/ / közút Külterület 
Körösladány 0318/ / / közút Külterület 
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Körösladány 0321/ / / közút Külterület 
Körösladány 0325/ / / árok Külterület 
Körösladány 0330/ / / árok Külterület 
Körösladány 0338/ / / közút Külterület 
Körösladány 0343/ / / közút Külterület 
Körösladány 0345/ / / csatorna Külterület 
Körösladány 0347/ / / közút Külterület 
Körösladány 0349/ / / közút Külterület 
Körösladány 0351/ / / közút Külterület 
Körösladány 0352/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0353/ / / közút Külterület 
Körösladány 0355/ / / közút Külterület 
Körösladány 0365/019/ / közút Külterület 
Körösladány 0365/023/ / közút Külterület 
Körösladány 0368/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0369/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0370/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0372/009/ / közút Külterület 
Körösladány 0384/005/ / közút Külterület 
Körösladány 0392/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0401/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0411/008/ / közút Külterület 
Körösladány 0411/022/ / közút Külterület 
Körösladány 0423/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0444/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0445/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0457/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0467/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0484/006/ / közút Külterület 
Körösladány 0484/013/ / közút Külterület 
Körösladány 0484/016/ / közút Külterület 
Körösladány 0487/ / / közút Külterület 
Körösladány 0491/009/ / Vízmű Külterület 
Körösladány 0495/ / / közút Külterület 
Körösladány 0497/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0499/012/ / közút Külterület 
Körösladány 0504/ / / közút Külterület 
Körösladány 0512/ / / közút Külterület 
Körösladány 0513/ / / közút Külterület 
Körösladány 0516/004/ / Árvízvédelmi körtöltés Külterület 
Körösladány 0520/ / / közút Külterület 
Körösladány 0521/006/ / közút Külterület 
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Körösladány 0526/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0526/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0526/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0527/007/ / közút Külterület 
Körösladány 0528/001/ / csatorna Külterület 
Körösladány 0528/002/ / csatorna Külterület 
Körösladány 0532/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0532/011/ / út Külterület 
Körösladány 0534/002/ / út Külterület 
Körösladány 0537/ / / közút Külterület 
Körösladány 0546/ / / közút Külterület 
Körösladány 0552/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0554/013/ / közút Külterület 
Körösladány 0558/ / / közút Külterület 
Körösladány 0570/ / / közút Külterület 
Körösladány 0602/ / / közút Külterület 
Körösladány 0685/ / / Telefonos dűlő (földút) Külterület 
Körösladány 0742/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0744/ / / közút Külterület 
Körösladány 0749/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0752/008/ / közút Külterület 
Körösladány 0756/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0758/ / / közút Külterület 
Körösladány 0772/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0798/ / / Szennyvíztisztító bekötő út Külterület 
Körösladány 0803/003/ / Szennvíztisztító telep (iszaptároló) Külterület 
Körösladány 0803/004/ / Szennyvíztisztító telep Külterület 
Körösladány 0820/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/008/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/021/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/026/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/032/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/037/ / közút Külterület 
Körösladány 0820/043/ / közút Külterület 
Körösladány 0823/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0824/005/ / közút Külterület 
Körösladány 0824/012/ / közút Külterület 
Körösladány 0824/017/ / közút Külterület 
Körösladány 0824/027/ / közút Külterület 
Körösladány 0824/038/ / közút Külterület 
Körösladány 0837/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0844/ / / közút Külterület 
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Körösladány 0855/ / / közút Külterület 
Körösladány 0865/ / / közút Külterület 
Körösladány 0867/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0868/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0873/ / / közút Külterület 
Körösladány 0877/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0877/009/ / közút Külterület 
Körösladány 0877/010/ / közút Külterület 
Körösladány 0879/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0892/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0892/013/ / közút Külterület 
Körösladány 0899/002/ / közút Külterület 
Körösladány 0906/004/ / közút Külterület 
Körösladány 0906/005/ / közút Külterület 
Körösladány 0915/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0926/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0927/003/ / közút Külterület 
Körösladány 0947/015/ / közút Külterület 
Körösladány 0948/001/ / közút Külterület 
Körösladány 0949/004/ / Vízműtelep Külterület 
Körösladány 0953/002/ / Juhászati bekötőút Külterület 
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Körösladány Város Önkormányzat törzsvagyona 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 
    

Település Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz 

Körösladány 288/ / / Lakóház,udvar Kölcsey 2 
Körösladány 451/ / / Lakóépület,udvar,garázs Dózsa Gy. u. 15. 
Körösladány 476/ / / Lakóház,udvar Batthyány u. 48 
Körösladány 561/ / / Lakóház,udvar Arany J. u. 49. 
Körösladány 598/001/ / Épület (Faluszépítő Egyesület) Tüköry u. 13. 
Körösladány 610/ / / Épület (üzletek) Garibaldi tér 3. 
Körösladány 645/ / / Lakóház,udvar Nadányi u. 7. 
Körösladány 653/002/ / Lakóház,udvar Nadányi u. 12. 
Körösladány 666/002/ / Épület (Get Work) Széchenyi 1. 
Körösladány 1137/ / / Lakóház,udvar Deák F 13/3 
Körösladány 1209/ / / Lakóház,udvar Kossuth u. 25. 
Körösladány 1269/ / / Lakóház,udvar Vásártér u. 7/2. 
Körösladány 1273/001/ / Lakóház,udvar Kossuth u. 58. 
Körösladány 1442/ / / Lakóház, udvar Akácfa 24 
Körösladány 1609/ / / Lakóház, udvar Rákóczi u. 2 
Körösladány 1632/ / / Lakóház, udvar Lengyel B. 27 
Körösladány 1730/ / / Lakóház,udvar Lengyel B. 44. 
Körösladány 1811/003/ / Telek (T-Mobile adótorony) Vásártér 
Körösladány 1828/ / / Lakóház,udvar,gazdasági épület Simai 12/1 

Körösladány 
1858/ 
/A/001 Lakóépület,udvar,garázs Petőfi tér 4/1. 

Körösladány 1858/ 3/A/ Lakóépület,udvar,garázs Petőfi tér 4/1. 
Körösladány 1860/ / / Üzlet Petőfi tér 6 
Körösladány 1899/ / / Lakóház,udvar Köröstarcsai u. 8. 
Körösladány 2206/ / / Lakóház,udvar Ady E. u. 22 
Körösladány 2232/ / / Lakóház,udvar,gazdasági épület Mátyás 34 
Körösladány 2604/ / / Lakóház,udvar Virág utca 16 
Körösladány 0226/ 1/ / Erdő Külterület 
Körösladány 0633/003/ / Gyomai út melleti lakóház Külterület 
Körösladány 0633/004/ / Gyomai út melletti lakóház Külterület 
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Körösladány Város Önkormányzat üzleti vagyona 
(forgalomképes) 

    
Település Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz 

Körösladány 50/ / / beépítetlen terület Árpád utca 24 
Körösladány 320/001/ / termőföld Kölcsey 
Körösladány 442/ / / telek Dózsa Gy. 23/2 
Körösladány 757/002/ / lakótelek Nadányi u. 24. 
Körösladány 929/ / / beépítetlen terület Rákóczi u. 23. 
Körösladány 1168/ / / beépítetlen terület Batthyány u. 19. 
Körösladány 1431/ / / lakótelek Akácfa u. 46. 
Körösladány 1434/ / / lakótelek Akácfa utca 38. 
Körösladány 1441/ / / lakótelek Akácfa u. 26. 
Körösladány 1610/ / / beépítetlen terület Rákóczi u. 
Körösladány 1622/ / / beépítetlen terület Dévaványai 
Körösladány 1635/ / / lakótelek Lengyel B. 
Körösladány 1636/ / / lakótelek Lengyel B. 
Körösladány 1638/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1644/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1645/ / / beépítetlen terület Kossuth 
Körösladány 1649/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1650/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1654/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1655/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1664/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1665/ / / beépítetlen terület Lengyel B.14. 
Körösladány 1666/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 16. 
Körösladány 1695/ / / beépítetlen terület Vasút 
Körösladány 1709/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 21. 
Körösladány 1710/ / / beépítetlen terület Lengyel B. u. 
Körösladány 1711/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 46 
Körösladány 1712/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 48. 
Körösladány 1713/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 50 
Körösladány 1718/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1719/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1720/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1721/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1723/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 23. 
Körösladány 1724/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1725/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
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Körösladány 1726/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1727/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1728/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1729/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1731/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1732/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1741/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1742/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1743/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1744/ / / beépítetlen terület Virág 
Körösladány 1745/ / / beépítetlen terület Virág 
Körösladány 1746/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1747/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1748/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 1759/ / / beépítetlen terület Lengyel B. u. 10. 
Körösladány 1777/ / / beépítetlen terület Táncsics 
Körösladány 1782/ / / lakótelek Táncsics u. 15. 
Körösladány 1783/ / / beépítetlen terület Táncsics u. 16. 
Körösladány 1804/ / / beépítetlen terület Szeghalmi 21 
Körösladány 1810/ / / beépítetlen terület Duzzasztói 
Körösladány 1846/007/ / beépítetlen terület Wenckheim 
Körösladány 1847/ / / beépítetlen terület Wenckheim 
Körösladány 1849/ / / beépítetlen terület Wenckheim 
Körösladány 2032/ / / beépítetlen terület Esze T. 
Körösladány 2070/ / / lakótelek József A. 
Körösladány 2073/ / / beépítetlen terület Bartók B. u. 22. 
Körösladány 2083/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2085/ / / beépítetlen terület Mátyás 
Körösladány 2103/ / / beépítetlen terület Mátyás 
Körösladány 2108/ / / beépítetlen terület Mátyás király 
Körösladány 2110/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2111/ / / beépítetlen terület Május 1. u. 38. 
Körösladány 2112/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2114/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2115/ / / beépítetlen terület Vesszőséri u. 15. 
Körösladány 2117/ / / beépítetlen terület Vesszőséri u. 11. 
Körösladány 2121/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2125/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2126/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2128/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2184/ / / beépítetlen terület Bartók B. u. 49. 
Körösladány 2194/ / / beépítetlen terület Május 1. u. 17. 
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Körösladány 2195/ / / beépítetlen terület Bartók B. u. 22. 
Körösladány 2197/ / / beépítetlen terület Bartók B. u. 22. 
Körösladány 2201/ / / beépítetlen terület Bartók B. u. 22. 
Körösladány 2205/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2218/ / / beépítetlen terület Mátyás K. u. 15. 
Körösladány 2219/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2220/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2221/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2222/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2234/ / / beépítetlen terület Ady E. u. 
Körösladány 2235/ / / beépítetlen terület Ady. E. 
Körösladány 2236/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2237/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2238/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2239/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2241/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 35. 
Körösladány 2242/ / / beépítetlen terület Vesszőséri u. 33. 
Körösladány 2245/ / / beépítetlen terület Vesszőséri u. 27. 
Körösladány 2247/ / / beépítetlen terület Vesszőséri u. 23. 
Körösladány 2249/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2250/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2253/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2254/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2255/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2256/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2257/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2258/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2259/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2260/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2261/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2262/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2263/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2264/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2265/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2266/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2267/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2268/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2269/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2270/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2271/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2272/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2273/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 



 25

Körösladány 2274/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2275/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2276/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2277/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2278/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2279/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2280/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2281/ / / beépítetlen terület Május 1 u. 
Körösladány 2283/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2284/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2285/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2286/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2287/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2288/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2289/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2290/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2291/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2292/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2293/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2294/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2295/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2296/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2297/ / / beépítetlen terület Vesszőséri 
Körösladány 2298/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2299/ / / beépítetlen terület Ady E. 
Körösladány 2433/ / / árok Ady E. 
Körösladány 2437/005/ / beépítetlen terület Dózsa Gy. 
Körösladány 2437/006/ / beépítetlen terület Dózsa Gy. 
Körösladány 2437/007/ / beépítetlen terület Dózsa Gy. 
Körösladány 2437/008/ / beépítetlen terület Dózsa Gy. 
Körösladány 2520/ / / beépítetlen terület Dévaványai 
Körösladány 2521/ / / beépítetlen terület Dévaványai 
Körösladány 2543/ / / telek Dévaványai 
Körösladány 2602/ / / beépítetlen terület Lengyel B. 
Körösladány 2605/ / / beépítetlen terület Táncsics 
Körösladány 6002/002/ / termőföld Külterület 
Körösladány 6003/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6005/002/ / gyep, legelő Külterület 
Körösladány 6023/ / / gyep, legelő Külterület 
Körösladány 6031/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6076/ / / gyümölcsös Külterület 
Körösladány 6086/ / / termőföld Külterület 
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Körösladány 6163/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6214/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6216/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6300/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6320/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6333/001/ / termőföld Külterület 
Körösladány 6333/002/ / termőföld Külterület 
Körösladány 6441/001/ / termőföld Külterület 
Körösladány 6626/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6629/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6641/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6650/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 6756/002/ / termőföld Külterület 
Körösladány 7115/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 7172/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 7511/004/ / termőföld Külterület 
Körösladány 7519/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 7532/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 7536/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 08/004/ / termőföld Külterület 
Körösladány 08/005/ / anyaggödör Külterület 
Körösladány 016/005/ / termőföld Külterület 
Körösladány 016/008/ / termőföld Külterület 
Körösladány 016/009/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0127/013/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0210/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 0514/ / / termőföld Külterület 
Körösladány 0736/002/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0736/003/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0736/005/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0745/004/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0803/007/ / termőföld Külterület 
Körösladány 0958/009/ / termőföld Külterület 
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2. sz. melléklet 

 
A NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 

SZABÁLYAI 
 
 
Önkormányzati vagyont 10.000.000 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 az alábbiak szerint: 
 
1) A versenytárgyalásra szóló felhívást a képviselő-testület erre irányuló döntése esetén egy 

megyei lapban és minden esetben az önkormányzat hirdetőtáblán kell közzétenni. 
A hirdetőtáblán a versenyfelhívást kifüggeszteni a döntést követően 30 napra kell. 
A versenyfelhívás eredeti példányán rögzíteni kell kifüggesztésének és levételének napját. 
(kifüggesztési záradék). A kifüggesztés megtörténtét a záradékon a tulajdonosi jogokat 
gyakorló képviselője aláírásával hitelesíti. 

 
2) A versenyfelhívásnak a következőket kell tartalmazni: 

a) a versenytárgyalást kiíró (tulajdonosi jogokat gyakorló) megnevezését, 
b) az önkormányzati vagyon hasznosításának módját (értékesítés, bérlet stb.) és 

időtartamát, 
c) a hasznosítandó vagyon megjelölését (ingatlannál: tulajdoni lap és helyrajzi szám, 

területe, rendeltetése, portfolió vagyonnál: az értékpapír kibocsátóját, azt, hogy az 
értékpapír bemutatóra szóló vagy korlátozás nélkül  forgalomba hozható-e), 

d) a hasznosítási ár alsó korlátját (eladásnál: legalacsonyabb eladási ár, portfoliónál a 
minimál árfolyam megjelölése, bérletnél, és használatnál: a havi minimális bérleti 
használati díjat), 

e) azt, hogy vagyon mikor és hogy tekinthető meg, 
f) az ajánlatok elbírálásának szempontjait 

    fa) legmagasabb vételi, illetőleg díj ajánlat, 
fb) a fizetés minél rövidebb határideje, 
fc) fizetésre vonatkozó garancia (pl.: bánatpénz kivetés) adása 

g) ingatlan hasznosításnál esetleg az azon folytatható tevékenység meghatározását, 
h) az ajánlat tartalmi és egyben érvényességi követelményeit: 

ha) az ajánlattevő neve, lakcíme (székhelye, telephelye) 
hb) állampolgárságát, 
hc) a deviza bel- illetve külföldi mivoltát, 
hd) a vételára, bérleti díjra, árfolyamra vonatkozó egyértelmű ajánlatot, 
he) egyéb kikötéseket, 

i) az ajánlat , és az esetleges bánatpénz leadásának,  illetve befizetésének helyét, 
módját (zárt borítékban, jeligével ellátva stb.), határidejét, továbbá a bánatpénz 
kikötése esetén a 4.) pontban foglaltakra történő figyelmeztetést, 

j)  az ajánlatok bontásának helyét, és idejét annak közlésével, hogy azon az 
ajánlattevők részt vehetnek. 

3) A versenytárgyalást a tulajdonosi jogokat gyakorló által képviseleti joggal meghatalmazott 
folytatja le. Az eljárást lefolytató és közeli hozzátartozója (PtK.685.§ b.) pont) sem 
személyesen, sem képviselője útján nem vehet részt a versenyeztetési eljárásban. 

4) Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza: 
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a) a tulajdonosi jogokat gyakorló vagy képviselőjének nevét, beosztását 
(meghatalmazott képviselő esetén a meghatalmazást a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni), 

b) a jegyzőkönyvvezető nevét, 
c) a megjelent ajánlattevők és más érdekeltek nevét és címét, 
d) az eljárás lefolytatásának helyét, 
e) a versenytárgyalásra kiírt vagyon megnevezését, a legalacsonyabb értékesítési árat, 
vagy bérleti díjat, 

  f) a benyújtott ajánlatok számát, 
g) az ajánlattevők név szerinti felsorolását cím vagy székhely (telephely) 

megjelöléssel, 
h) mely ajánlattevők feleltek, illetve nem feleltek meg a versenyfelhívásban kiírt 

feltételeinek,  
i) az érvényes pályázók közül melyik milyen összegű ajánlatot tett, 
j) annak megállapítását, hogy a rendelet 13. § /1/ bekezdése alapján kit kell a 

pályázat nyertesének 1,2,3, sorban tekinteni (egymás után a három legmagasabb 
ajánlatot tett) , - rögzíteni kell, hogy ha a pályázatot nyert (első helyen sorolt) a 
tulajdonosi jogokat gyakorlóval nem köt az értékesítésre v. hasznosításra 
szerződést akkor a sorrendben következő lép a helyébe.. 

5) A bánatpénzt az eredménytelen ajánlattevőnek vissza kell fizetni, az eredményes 
ajánlattevőnél pedig a vételárba (bérleti-használati díjba) be kell számítani. Ha az 
ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a versenytárgyalás 
nyertese visszalép, a befizetett bánatpénzt elveszíti és az a kiírót illeti meg. 

6) Amennyiben a hasznosításra kiírt versenytárgyalás eredménytelenül zárul, a 
versenytárgyalást ismételten meg kell hirdetni. Amennyiben ez is eredménytelen, a 
tulajdonosi jogokat gyakorló dönt, hogy eltérő feltételek meghatározása mellett ismételt 
versenytárgyalást ír ki, vagy határozott idejű hasznosításra ír ki pályázatot. 
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3. számú melléklet 
 

A vagyonleltár szerkezete 
 

A vagyonleltár szerkezete: 
 
1. A vagyonleltár alapvetően két fő részre tagozódik: jogosultságokra, és kötelezettségekre. 
 
A jogosultságok között kell kimutatni az ingótulajdont, az ingatlantulajdont, a vagyoni értékű 
jogokat, valamint a befektetett eszközöket és az egyéb értékpapírokat. 
 
A kötelezettségek között kell kimutatni a pénzügyi kötelezettségeket és az egyes vagyontárgyakat 
terhelő kötelezettségeket. 
 
2. A vagyonleltárban feltüntetendő vagyonelemek és a vagyonelemek sorrendje: 
 
 2.1 Jogosultságok 
 
        I. forgalomképtelen törzsvagyon 
 
1. Helyi közutak és műtárgyaik 
 
E címszó alatt meg kell jelölni külön a közutak, hidak, járdák, buszvárók alcímszóval az adott 
vagyonelemek címét, helyrajzi számát, területét hosszát, egyéb jellemzőjét, fekvését. 
 
2. Terek és parkok 
E címszó alatt meg kell jelölni külön a terek és parkok bontásban a címhez besorolt ingatlanok 
címét, helyrajzi számát, területét, egyéb szükséges jellemzőjét. 
 
 
3. Vizek és közcélú vizilétesítmények 
 
Itt meg kell jelölni a vizek esetében a kisvízfolyásokat, a központi kezelésű árkokat, valamint a 
közcélú vizilétesítményeket cím és hossz, valamint az esetleges jelleg feltüntetésével. 
 
 
I. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
 
1. Közművek 
 
A közművek esetében épületek, építmények, vonalas létesítmények csoportokat kell képezni, s 
azokon belül kell kimutatni a vagyonelemeket cím, helyrajzi szám, rendeltetés, nyilvántartott 
érték, használó, valamint ha van átmérő és hossz feltüntetésével. 
 
2. Intézmények épületei, középületek 
 
Az intézmények és középületek alcsoportokat képezve kell feltüntetni az önkormányzat 
intézményeit, illetve a középületeit. Az egyes ingatlanok mellé fel kell tüntetni az ingatlanok címét, 



 30

helyrajzi számát, a területét, a tulajdoni hányadot, az ingatlan rendeltetését, a használó hivatali 
szerv, illetve intézményi funkció megnevezését, valamint a nyilvántartás szerinti értéket. 
 
3. Műemlékek 
 
A műemlékek cím alatt fel kell sorolni az önkormányzat vagyonát képező műemlékeket. Minden 
egyes műemléknél fel kell tüntetni a helyrajzi számot, címet, területet, tulajdoni hányadot, a 
műemlék rendeltetését, a műemléki törzsszámot, a tulajdonszerzés időpontját és az adott 
műemlék korlátozottan forgalomképességének tartalmát. 
 
II. Egyéb vagyon 
 
I.Ingatlanok 
Az ingatlanok esetében fel kell tüntetni ingatlanonként: a címet, helyrajzi számot, területet, 
tulajdoni hányadot, rendeltetést, a nyilvántartási értéket, egyéb az ingatlan forgalomképességét 
befolyásoló tényt. 
 
2. Ingók 
 
Az ingók címszó alatt fel kell tüntetni az ingók összértékét. 
Ki kell emelni az ingók közül a befektetett eszközöket, ezen belül a részesedéseket, az 
értékpapírokat nyilvántartási értéken. 
Ki kell mutatni a nem befektetett célú értékpapírokat a nyilvántartási értéken. 
 
3.  Vagyoni értékű jogok 
 
Szerepeltetni kell vagyoni értékű jogonként a jogokat megjelölve. 
 
 
2.2 Kötelezettségek 
 
1. Pénzügyi kötelezettségek 
 
A pénzügyi kötelezettségeket lejárati idő szerint külön csoportban kell feltüntetni. Az így képzett 
csoportokon belül, összegszerűen meg kell határozni, hogy az adott kötelezettség mely szervhez ( 
intézményhez ) kapcsolódik. 
 
2. Vagyontárgyakat terhelő kötelezettségek 
 
E kategóriában kell megjelölni az ingatlanokat, illetve egyéb vagyontárgyakat terhelő 
kötelezettségeket. 
A kötelezettségeket összegszerűen, a kötelezettség megnevezésével együtt kell feltüntetni. 
 
3. A vagyonleltár melléklete 
 
A vagyonleltár mellékleteként össze kell állítani az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékét. 
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