
FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2009. (XI. 01.) FKKT rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Fülesd  Község  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ötv. 79.§ 
és 80.§-ában valamint  az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108-109. §-aiban 
foglaltak  alapján  az  Önkormányzat  vagyonáról,  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  az  alábbi 
rendeletet (továbbiakban röviden: vagyonrendelet) alkotja: 

I.
A rendelet hatálya

1. §
(1)  E  rendelet  hatálya  kiterjed  Fülesd  Község  Önkormányzata  (továbbiakban:  Önkormányzat) 
tulajdonában lévő
a)  ingatlanokra,  ingókra  (  tárgyi  és  forgóeszközökre),  vagyoni  értékű  jogokra  (  immateriális 
javakra) és követelésekre, 
b) a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra és pénzvagyonra. 
(2) E rendelet  hatálya  nem terjed ki  az Önkormányzat  tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára  szolgáló  helyiségek  bérbeadására  és  elidegenítésére,  valamint  a  közterület  használatára 
vonatkozó  önkormányzati  rendeletben  szabályozott,  továbbá  a  közlekedési  területek  más  célú 
igénybevételével kapcsolatos eljárásokra, amelyre az önkormányzat külön rendeletében foglaltak az 
irányadók. 
(3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
megszerzésére  és  elidegenítésére,  valamint  a  pénzeszközökkel  való  gazdálkodásra,  továbbá  az 
önkormányzatot  illető  követelések  elengedésére  és  mérséklésére,  ha  az  önkormányzat  éves 
költségvetéséről szóló rendelete eltérően nem rendelkezik. 

Értelmező rendelkezések
2.§

E rendelet alkalmazásában:
1.  Értékpapír:  a  váltó,  a  kötvény,  a  részvény,  a  kincstárjegy,  a  letéti  jegy,  a  vagyonjegy,  a 
közraktárjegy, a kárpótlási jegy, a befektetési jegy, a szövetkezeti üzletrész. 
2. Tagsági részesedést megtestesítő vagyoni értékű jog: a közhasznú társasági üzletrész, korlátolt 
felelősségű társasági üzletrész. 
3. Vagyoni értékű jog: minden olyan jog, ami pénzben kifejezheti vagyoni értékkel bír, és önálló 
forgalom tárgya lehet, beleértve a 2. pontban foglaltakat is. 
4.  Törzsvagyon:  az  a  vagyon,  amely  közvetlenül  a  kötelező  önkormányzati  feladat  és  hatáskör 
ellátását, a közhatalom gyakorlását szolgálja. 
5. Forgalomképesség: vagyonnak, vagyontárgynak az a jogi jellege, hogy polgári jogügylet szabad 
tárgya lehet. 
6.  Korlátozott  forgalomképesség:  vagyonnak,  vagyontárgynak  azon  jogi  jellege,  mely  szerint 
polgári jogügylet tárgya csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén lehet. 
7.  Forgalomképtelenség:  törvény  vagy  e  rendeletben  meghatározott  vagyontárgyak  azon 
tulajdonsága,  hogy  az  ilyen  vagyontárgy  tulajdonjoga  jogügylet  útján  nem  ruházható  át,  nem 
terhelhető meg, nem lehet tartozás fedezete és végrehajtás alá sem vonható. 
8. Portfolió: értékpapírból és/vagy más befektetési  eszközökből álló együttesen kezelt  befektetés 
állomány. 
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9. Kedvezményes átruházás: a vagyontárgy olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a 
polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását 
tenné lehetővé. 
10. Vagyonleltár: az Önkormányzat  tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglevő vagyon 
állapota  szerinti  kimutatás.  Célja  az  önkormányzati  vagyon  számbavétele  értékben  és 
mennyiségben. 
11. Stratégiai vagyon: az a forgalomképes vagyon, amely az Önkormányzat számára várospolitikai, 
vagy hosszabbtávú üzletpolitikai célból nélkülözhetetlen, kiemelkedő jelentőségű és hasznosítása 
erre tekintettel történhet. 
12.  Rendelkezési  jog: a tulajdonost megillető az a jog,  hogy a dolog birtokát,  használatát  vagy 
hasznai  szedésének  jogát  másnak  átengedje,  a  dolgot  biztosítékul  adja,  vagy  más  módon 
megterhelje, továbbá, hogy a tulajdonjogát másra átruházza, vagy azzal felhagyjon. 
13. Tulajdonosi jog: magába foglalja az ingatlanokra, az ingókra, vagyoni értékű jogokra vonatkozó 
rendelkezési jogot és a tagsági viszonyból eredő, illetve részvényesi jogokat, valamint a gazdasági 
társaságokban, közhasznú társaságokban és vállalatokban a tulajdonost megilleti jogok gyakorlását. 
14. Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a 
gazdasági  társaság,  az  egyesülés,  a  közhasznú  társaság,  az  egyes  jogi  személyek  vállalata,  a 
leányvállalat, a vízgazdálkodási társulás, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá 
az egyéni vállalkozó. 

II.
Az önkormányzati vagyon

3. §
(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó - forgalomképes 
– vagyonból áll. 
(2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. 
(3) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak 
körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. 
(4) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek a vizek, és vízi közműnek nem 
minősülő  vízi  létesítmények,  tervtárak  terv-és  iratanyaga,  helyi  jelentőségű  természetvédelmi 
területek. 
(5)  Az  ingatlan  forgalomképtelensége  megszűnik,  amennyiben  a  külön  jogszabály  alapján 
lefolytatott telekrendezési eljárásban közterületi bejegyzésre kerül, illetve a telekrendezési határozat 
végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. 
(6)  A  törvényben  foglaltakon  túlmenően  korlátozottan  forgalomképesek  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő műemlékek, műemlék jellegű és városképi jelentőségő ingatlanok, a művészeti 
alkotások, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja 
az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is. 
(7)  A  törzsvagyonba  tartozó  korlátozottan  forgalomképes  vagyon  olyan  gazdasági  társaságba 
apportálható, ahol: 
a)  az  önkormányzat  által  alapított  egyszemélyes  társaság  az  önkormányzat,  illetve  több 
önkormányzat többségi tulajdonában, vagy többségi irányítása alatt áll, és 
b) az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatot lát, valamint 
c) az önkormányzat felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
(8) A közművagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító okiratot, társasági 
szerződést,  alapszabályt,  valamint  ilyen vagyon gazdasági társaság részére üzemeltetésre történő 
átadására vonatkozó szerződést az önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. 
E  rendelkezést  megfelelően  alkalmazni  kell  az  alapító  okirat,  társasági  szerződés,  alapszabály, 
illetőleg üzemeltetési szerződés esetén annak módosítására is. 
(9) Forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképtelen mindaz a vagyon, amelyet a törvény 
általános jelleggel, vagy a Képviselő-testület egyedi döntéssel ennek minősít. 
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(10) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)–(4) bekezdés 
hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 

4. §
Forgalomképes  vagyon  mindazon  vagyontárgy,  amely  nem  tartozik  a  törzsvagyon  körébe.  A 
forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

Vagyonnyilvántartás és leltár
5. §

(1)  Az  önkormányzat  vagyonáról  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok  előírásainak  megfelelő 
nyilvántartásokat kell vezetni. 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont és annak változásait az ingatlanvagyon 
kataszterben kell nyilvántartani. 
(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülő 
ingatlanok  tulajdonjogának  az  ingatlan  nyilvántartásba  történő  bejegyeztetéséről,  a  kataszterben 
való átvezetéséről a jegyző gondoskodik. 
(4) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél fogva 
jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozna, 
a  szerzéssel  egyidejűleg,  vagy  a  szerződést  követő  képviselő-testületi  ülésen  kell  dönteni  a 
vagyontárgy minősítésére vonatkozóan. 
(5)  A  jegyző  gondoskodik  arról,  hogy  a  forgalomképtelen,  a  korlátozottan  forgalomképes  és 
forgalomképes  vagyonban bekövetkezett  változások e rendelet  2.  számú mellékletén átvezetésre 
kerüljenek. 
(6)  A  vagyonleltár  az  önkormányzati  vagyont  törzsvagyon  (ezen  belül  forgalomképtelen  és 
korlátozottan forgalomképes) és forgalomképes vagyon bontásban tartalmazza. 
(7)  Az  önkormányzati  vagyonleltárt  évenként  kell  elkészíteni  és  az  éves  költségvetési 
beszámolóhoz  (zárszámadáshoz)  összesített  adatokkal  az  önkormányzatnak  be  kell  mutatni, 
melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. 

III.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai

A tulajdonosi jogok gyakorlása
6. §

(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak 
gyakorlásával szerveit és az önkormányzati vagyonkezelőket e rendelet szerint bízza meg. 
(2)  Önkormányzati  vagyont  más  jogi  személy,  jogi személyiséggel  nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló 
szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza. 
(3) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat intézményei, és a körjegyzőség. 
(4)  A  vagyonkezelő  szerv  a  kezelésében,  használatában  lévő  önkormányzati  vagyonnal  –  az 
önkormányzat  kötelezi  feladatainak  sérelme  nélkül  –  a  törvények,  és  e  rendelet  keretei  között 
gazdálkodik. 
(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az 
önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve 
vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja. 
(6)  Amennyiben  az  önkormányzat  olyan  gazdasági  társaságot  alapít,  vagy  abba  tagként, 
részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, 
az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy 
szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet. 
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(7)  Az  önkormányzat  által  alapított  gazdasági  társaságban  a  tulajdonosi  jogosítványokat  a 
képviselő-testület  nevében  a  polgármester  gyakorolja.  Attól  eltérni  csak  a  képviselő-testület 
nyilatkozatával lehet. 
Több  önkormányzat  által  alapított  gazdasági  társaságban  annak  alapító  okirataiban  rögzítettek 
szerint képviselteti magát az Önkormányzat. 
(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez 
nem járul hozzá. 
(9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület a 
Körjegyzőség, és az önkormányzat intézményei útján gondoskodik. 
(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése 
esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését 
folyamatosan figyelemmel kísérni. 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
7. §

(1) Az önkormányzati  vagyont 5 000 000 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.  A  versenytárgyalás  kiírásának  és  lebonyolításának 
részletes szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
(2)  Az  ingatlan  és  ingóság  nyilvános  értékesítésére,  hasznosítására  irányuló  döntés  alapján  a 
körjegyzőség, feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
8. §

(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó. 
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: 
a) értékpapír esetén a névérték alapján, 
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. 
(3)  Ha  a  szerződés  tárgya  több vagyontárgy  (vagyontömeg),  a  rendelet  értékhatárra  vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének 
tekinteni, amennyiben az adó-és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi. 

Eljárás a tulajdonos képviseletében
9. §

Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, 
továbbá  a  közigazgatási  és  bírósági  eljárásban  az  ügyfél  jogát  a  polgármester  gyakorolja.  Az 
önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés elengedése
10. §

(1) 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.
(2)  Az  önkormányzat  és  szerve  csak  az  alábbi  esetekben  mondhat  le  részben  vagy  egészben 
követeléséről: 
a) csődegyezségi megállapodásban,
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b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan 
nem térül meg, 
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesítheti, 
f) kötelezettje nem lelheti fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. 

A felajánlott vagyon elfogadása
11. §

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

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
12. §

(1)  A  képviselő-testület  hatáskörébe  tartoznak  a  vagyonhasznosításra  vonatkozó  döntések, 
értékhatártól függetlenül. 
(2) A polgármester jogosult  a képviselő-testület döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek 
megkötésére. 

IV.
Záró rendelkezések

13. §
(1) E rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésének időpontjával a 8/2007. 
(VII.12.)  FKKT.  rendelet  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól 
hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről annak a körjegyzőség hirdetőtábláján való közzétételével a körjegyző 
gondoskodik. 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Fülesd, 2009. október 26.

Márton László  s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
Polgármester Körjegyző

Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2009. október 28. napján.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
körjegyző
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1. számú melléklet a 16/2009. (XI. 01.) FKKT. rendelethez 

A NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
SZABÁLYAI

Önkormányzati vagyont 5.000.000 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 
országos  napilapban,  és  az  önkormányzat  hirdetőtábláin  kell  közzétenni.  A  hirdetőtáblákon  a 
versenyfelhívást az országos napilapban való közléssel egyidejűleg kell kifüggeszteni 15 napra. 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 tekintheti meg,
f) az ajánlatok elbírálásának szempontjait
- legmagasabb vételi, illetőleg díj ajánlat,
- a fizetés minél rövidebb határideje,
- fizetésre vonatkozó garancia (pl.: bánatpénz kivetés) adása
g) ingatlan hasznosításnál esetleg az azon folytatható tevékenység meghatározását, 
h) az ajánlat tartalmi és egyben érvényességi követelményeit: 
- az ajánlattevő neve, lakcíme (székhelye, telephelye) 
- állampolgárságát, 
- a deviza bel-illetve külföldi mivoltát, 
- a vételára, bérleti díjra, árfolyamra vonatkozó egyértelmű ajánlatot, 
- 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 történi 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: 
- a tulajdonosi jogokat gyakorló vagy képviselőjének nevét, beosztását (meghatalmazott 
képviseli esetén a meghatalmazást a jegyzőkönyvhöz kell csatolni), 
- a jegyzőkönyvvezető nevét, 
- a megjelent ajánlattevők és más érdekeltek nevét és címét, 
- az eljárás lefolytatásának helyét, 
- a versenytárgyalásra kiírt vagyon megnevezését, a legalacsonyabb értékesítési árat, vagy bérleti 
díjat, 
- a benyújtott ajánlatok számát, 
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- az ajánlattevők név szerinti felsorolását cím vagy székhely (telephely) megjelöléssel, 
- mely ajánlattevők feleltek, illetve nem feleltek meg a versenyfelhívásban kiírt feltételeinek, 
- az érvényes pályázók közül melyik milyen összegű ajánlatot tett, 
- annak megállapítását, hogy a rendelet 15. § /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  a  hasznosításra 
szerződést akkor a sorrendben következi 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 eltéri feltételek meghatározása mellett ismételt versenytárgyalást ír ki, vagy határozott idejű 
hasznosításra ír ki pályázatot. 
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2. számú melléklet a 16/2009. (XI. 01.) FKKT rendelethez
               
               

Fülesd                                Eszköz analitika - Kataszter      09.09.28
Ingatlanvagyon-Kataszter              
Városháza tér 1.                      
                                      

Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES
Főkönyv    Sorsz Megnevezés                   Helyr.szám              Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
12113         13 Anyaggödör (mélyfekv "F"  2.    193/   / /             1000
12113         15 Beépítetlen terület  "F"  2.    212/   / /           688000
12113         27 Udvar                "F"  2.    325/   / /           165000
12113         28 Udvar                "F"  2.    326/   / /           194000
12113         32 Tejcsarnok           "F"  2.    332/   / /           431000
12113         48 Szántó               "F"  2.    039/  1/ /           522000
12113         49 Szántó               "F"  2.    039/  2/ /           709000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                      Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
Összesen (7 darab): (Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES)                2710000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fülesd                                Eszköz analitika - Kataszter      09.09.28
Ingatlanvagyon-Kataszter              
Városháza tér 1.                      
                                      

Forgalomképesség: KORL.F.KÉPES
Főkönyv    Sorsz Megnevezés                   Helyr.szám              Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
121412        18 Park                 "Z"  2.    268/   / /            97000
121412        19 Park                 "Z"  2.    271/   / /           121000
121412        20 Park                 "Z"  2.    274/   / /           247000
12122         67 Müvelődési ház, irod "F"  2.    313/   / /           659000
121312        67 Müvelődési ház, irod "N"  3.    313/   / /         41059000
121312        67 Müvelődési ház, irod "N"  4.    313/   / /           188000
121412        26 Park                 "Z"  2.    324/   / /           199000
121412        30 Park                 "Z"  2.    329/   / /           149000
121412        31 Park                 "Z"  2.    331/   / /           206000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                      Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
Összesen (9 darab): (Forgalomképesség: KORL.F.KÉPES)                42925000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fülesd                                Eszköz analitika - Kataszter      09.09.28
Ingatlanvagyon-Kataszter              
Városháza tér 1.                      
                                      

Forgalomképesség: F.KÉPTELEN
Főkönyv    Sorsz Megnevezés                   Helyr.szám              Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
161214        75 Szennyvizcsatorna há "K"  7.       /   / /        113537000
161214        75 Szennyvizcsatorna há "K"  7.       /   / /                0
12111          1 Közút                "F"  2.      1/   / /           314000
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121491         1 Közút                "U"  3.      1/   / /           314000
12111          2 Közút                "F"  2.     22/  1/ /                0
121491         2 Közút                "U"  3.     22/  1/ /          3695000
121491         2 Közút                "U"  3.     22/  1/ /          3035000
12111          3 Közút                "F"  2.     22/  2/ /             2000
121491         3 Közút                "U"  3.     22/  2/ /             2000
12111          4 Közút                "F"  2.     43/  1/ /                0
121491         4 Közút                "U"  3.     43/  1/ /           515000
121491         4 Közút                "U"  3.     43/  1/ /                0
12111          5 Közút                "F"  2.     43/  2/ /          1525000
121491         5 Közút                "U"  3.     43/  2/ /                0
12111          6 Óvoda, idősek napköz "F"  2.     74/   / /           771000
121311         6 Óvoda, idősek napköz "N"  3.     74/   / /         37680210
12111          7 Közút                "F"  3.    114/   / /            88000
121491         7 Közút                "U"  2.    114/   / /                0
12111          8 árok                 "F"  3.    116/   / /            61000
121491         8 árok                 "V"  2.    116/   / /            61000
12111         10 Saját használatú út  "F"  3.    187/   / /           131000
121491        10 Saját használatú út  "U"  2.    187/   / /                0
12111         11 árok                 "F"  3.    189/   / /             4000
121491        11 árok                 "V"  2.    189/   / /             4000
12111         12 Közút                "F"  2.    192/   / /                0
121491        12 Közút                "V"  4.    192/   / /                0
121491        12 Közút                "U"  3.    192/   / /          3385000
121491        12 Közút                "U"  3.    192/   / /          3035000
12111         14 árok                 "F"  3.    202/   / /             4000
121491        14 árok                 "V"  2.    202/   / /             4000
12111         16 Közút                "F"  3.    255/   / /                0
121491        16 Közút                "V"  5.    255/   / /         33191000
121491        16 Közút                "U"  2.    255/   / /           621000
12111         17 árok                 "F"  3.    261/   / /                0
121491        17 árok                 "V"  2.    261/   / /          2007000
12111         18 Park                 "F"  3.    268/   / /            32000
12111         19 Park                 "F"  3.    271/   / /            40000
12111         20 Park                 "F"  3.    274/   / /            82000
12111         23 Falumúzeum           "F"  2.    321/   / /           218000
121311        23 Falumúzeum           "N"  3.    321/   / /          4696531
12111         24 Udvar                "F"  2.    322/   / /            60000
12111         25 Tájmúzeum            "F"  2.    323/   / /           132000
121311        25 Tájmúzeum            "N"  3.    323/   / /          1200000
12111         26 Park                 "F"  3.    324/   / /            66000
12111         29 Polgármesteri hivata "F"  2.    327/   / /           410000
121311        29 Polgármesteri hivata "N"  3.    327/   / /         29446000
12111         30 Park                 "F"  3.    329/   / /            50000
12111         31 Park                 "F"  3.    331/   / /            69000
12111         33 Közút                "F"  3.    333/   / /                0
121491        33 Közút                "V"  4.    333/   / /                0
121491        33 Közút                "U"  2.    333/   / /          5750000
121491        33 Közút                "U"  2.    333/   / /          3036000
12121         34 általános iskola     "F"  2.    407/  1/ /           394000
121311        34 általános iskola     "N"  3.    407/  1/ /         19936000
121491        34 általános iskola     "P"  4.    407/  1/ /           223000
12111         35 árok                 "F"  3.     02/  2/ /            45000
121491        35 árok                 "V"  2.     02/  2/ /            45000
12111         68 Saját használatu ut  "F"  2.     03/   / /                0
121491        68 Saját használatu ut  "U"  3.     03/   / /           118640
12111         36 árok                 "F"  3.     05/   / /            32000
121491        36 árok                 "V"  2.     05/   / /            32000
12111         69 Saját használatu ut  "F"  2.     08/   / /                0
121491        69 Saját használatu ut  "U"  3.     08/   / /           342240
161214        90 Kölcse viztorony     "K"  2.     08/  2/ /                0
161214        90 Kölcse viztorony     "K"  2.     08/  2/ /          3111000
12111         37 Saját használatú út  "F"  3.    011/   / /          1023000
121491        37 Saját használatú út  "U"  2.    011/   / /                0
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12111         70 Saját használatu ut  "F"  2.    013/   / /                0
121491        70 Saját használatu ut  "U"  3.    013/   / /           141120
12111         38 árok                 "F"  3.    014/  4/ /            38000
121491        38 árok                 "V"  2.    014/  4/ /            38000
12111         78 árok                 "F"  2.    014/  6/ /                0
121491        78 árok                 "U"  4.    014/  6/ /            14000
12111         39 árok                 "F"  3.    015/   / /            40000
121491        39 árok                 "V"  2.    015/   / /            40000
12111         71 Saját használatu ut  "F"  2.    017/   / /                0
121491        71 Saját használatu ut  "U"  3.    017/   / /           332160
12111         79 Földút               "F"  2.    019/   / /                0
121491        79 Földút               "U"  3.    019/   / /            19000
12111         40 Saját használatú út  "F"  3.    023/ 31/ /           135000
121491        40 Saját használatú út  "U"  2.    023/ 31/ /                0
12111         41 árok                 "F"  3.    026/   / /            54000
121491        41 árok                 "V"  2.    026/   / /            54000
12111         42 Saját használatú út  "F"  3.    028/   / /          3094000
121491        42 Saját használatú út  "U"  2.    028/   / /                0
12111         43 Hulladéklerakó telep "F"  2.    029/  2/ /           250000
12111         44 Saját használatú út  "F"  2.    030/   / /                0
121491        44 Saját használatú út  "U"  3.    030/   / /            58960
12111         45 Temető               "F"  3.    031/  2/ /           808640
121491        45 Temető               "T"  2.    031/  2/ /           739256
12111         66 Mocsár               "F"  3.    031/  4/ /           106000
121491        66 Mocsár               "V"  2.    031/  4/ /           106000
12111         46 árok                 "F"  3.    033/  2/ /            66000
121491        46 árok                 "V"  2.    033/  2/ /            66000
12111         80 Föld út              "F"  2.    033/  4/ /                0
121491        80 Föld út              "U"  3.    033/  4/ /            31000
12111         47 Közút                "F"  3.    034/   / /           293000
121491        47 Közút                "U"  2.    034/   / /                0
12111         81 Föld út              "F"  2.    036/  8/ /                0
121491        81 Föld út              "U"  3.    036/  8/ /            45000
12111         82 Földút               "F"  2.    037/   / /                0
121491        82 Földút               "U"  3.    037/   / /           477000
12111         50 árok                 "F"  3.    040/   / /           126000
121491        50 árok                 "V"  2.    040/   / /           126000
12111         83 Földút               "F"  2.    045/   / /                0
121491        83 Földút               "U"  3.    045/   / /           138000
161214        91 Kölcse Vizmű         "K"  3.    045/   / /          3112000
161214        91 Kölcse Vizmű         "K"  3.    045/   / /                0
12111         51 Csatorna             "F"  3.    047/   / /            74000
121491        51 Csatorna             "V"  2.    047/   / /            74000
12111         52 Csatorna             "F"  3.    049/   / /            52000
121491        52 Csatorna             "V"  2.    049/   / /            52000
12111         53 Csatorna             "F"  3.    051/   / /            92000
121491        53 Csatorna             "V"  2.    051/   / /            92000
12111         54 Csatorna             "F"  3.    053/   / /            23000
121491        54 Csatorna             "V"  2.    053/   / /            23000
12111         55 Közút                "F"  3.    054/   / /          3022000
121491        55 Közút                "U"  2.    054/   / /                0
12111         56 Csatorna             "F"  3.    056/   / /            40000
121491        56 Csatorna             "V"  2.    056/   / /            40000
12111         57 Csatorna             "F"  3.    058/   / /           179000
121491        57 Csatorna             "V"  2.    058/   / /           179000
12111         84 Földút               "F"  2.    060/   / /                0
121491        84 Földút               "U"  3.    060/   / /            60000
12111         58 Csatorna             "F"  3.    061/   / /           111000
121491        58 Csatorna             "V"  2.    061/   / /           111000
12111         59 Csatorna             "F"  3.    063/   / /           100000
121491        59 Csatorna             "V"  2.    063/   / /           100000
12111         85 Földút               "F"  2.    065/   / /                0
121491        85 Földút               "U"  3.    065/   / /            94000
12111         86 Földút               "F"  2.    066/   / /                0
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121491        86 Földút               "U"  3.    066/   / /            61000
12111         60 Csatorna             "F"  3.    067/   / /           120000
121491        60 Csatorna             "V"  2.    067/   / /           120000
12111         61 Csatorna             "F"  3.    069/   / /             7000
121491        61 Csatorna             "V"  2.    069/   / /             7000
12111         62 Csatorna             "F"  3.    071/  1/ /            40000
121491        62 Csatorna             "V"  2.    071/  1/ /            40000
12111         63 Csatorna             "F"  3.    071/  2/ /           123000
121491        63 Csatorna             "V"  2.    071/  2/ /           123000
12111         64 árok                 "F"  3.    072/  7/ /            56000
121491        64 árok                 "V"  2.    072/  7/ /            56000
12111         72 Saját használatu ut  "F"  2.   0107/   / /                0
121491        72 Saját használatu ut  "U"  3.   0107/   / /           758800
12111         73 SAJÁT HASZNÁLATU UT  "F"  2.   0109/   / /                0
121491        73 SAJÁT HASZNÁLATU UT  "U"  3.   0109/   / /           878640
12111         65 Csatorna             "F"  3.   0110/   / /           218000
121491        65 Csatorna             "V"  2.   0110/   / /           218000
12111         87 Földút               "F"  3.   0112/   / /                0
121491        87 Földút               "U"  2.   0112/   / /           473000
12111         74 SAJÁT HASZNÁLATU UT  "F"  2.   0115/   / /                0
121491        74 SAJÁT HASZNÁLATU UT  "U"  4.   0115/   / /           320560
161211        76 Hulladéklerakó terül "F"  2.   0174/  2/ /           100000
12111         77 Nagyecsed hulladékle "F"  2.   0174/ 11/ /            81000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                      Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
Összesen (154 darab): (Forgalomképesség: F.KÉPTELEN)               293442757
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Fülesd                                Eszköz analitika - Kataszter      09.09.28
Ingatlanvagyon-Kataszter              
Városháza tér 1.                      
                                      

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Eszköz analitika - Kataszter                                          Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (170 darab):                            339077757
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                      Bruttó
---------- ----- ---------------------------- ---------------- -------------
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (170 darab):               339077757
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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