
SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 
19/2004(XII. 31. ) számú 

RENDELETE 
 

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Ötv. 79–80. §-aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Ahtv.) 108–109. §-aiban foglaltakra – Szakály Község Önkormányzatának vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

I. 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed: 
 
a) Szakály Község Önkormányzatára, annak szerveire, továbbá az     önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt 

működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények); 
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   b) mindazokra a vagyonelemekre, melyek Szakály Község Önkormányzata tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, 
vagyoni értékű jogokra. (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). 

 

Az önkormányzati vagyon 

2. § 

(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint: 
 
        -  törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem tartozó  
        -  egyéb vagyonból áll.  
         
(2) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény 

rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg. 
 
(3) Törzsvagyonná, olyan önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek, vagyontárgyak nyilváníthatók, amelyek közvetlenül a 

közszolgáltatások céljaira, vagy a közhatalom gyakorlására szolgálnak. 
 

3.§ 
 
(1) Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemek: 

 
- nem idegeníthetők el, 
- nem terhelhetők meg, 
- vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihetők be. 

 
A forgalomképtelen vagyontárgyak értékesítésére, megterhelésére vonatkozó valamennyi szerződés semmis. Az 
önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen  vagyonelemeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
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(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemei elidegenítéséhez, megterheléséhez, vállalkozásba történő 

beviteléhez  törvény és a jelen rendelet szabályait kell alkalmazni. 
 

(3)   (3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeinek, vagyonrészeinek elidegenítése, megterhelése, 
vállalkozásba, gazdasági társaságba történő bevitele illetve egyéb módon való hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok 
gyakorlása, kizárólag a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése alapján történhet. . Az önkormányzat 
korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

 

4.§. 
 
 
 (1)   A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonelemek forgalomképesek.  

 
 (2)   Az önkormányzat a törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére: 

 
    a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati 

intézményt alapíthat, vagy 
    b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat   nyertesének engedheti át, 
 

   (3) Az önkormányzat a törzsvagyonába tartozó nyomvonalas és nem     nyomvonalas jellegű közművagyont működtetésre 
átadhatja az adott közmű működtetésére létrehozott vállalkozásnak. 

 (3) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat 
képviselő-testület a szerződés elfogadásáról határozattal dönt. 

  E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is. 
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Vagyonnyilvántartás és leltár 

5. § 

(1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.( 
Vagyonkataszteri Nyilvántartás, Analitikus nyilvántartás,) 

 
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési  beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az 

önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az 
önkormányzati vagyont  terhelő kötelezettségeket. 

 

II. 
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 

6. § 

(1) Az önkormányzat vagyona felett a tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok 
gyakorlását e rendelet szabályai  szerint saját szerveire ruházza át. 

 
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély 

akkor kezelhet, ha a képviselőtestület az általa meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel 
megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő – a szerződésben meghatározott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és 
megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 

 
(3)  Önkormányzati vagyonkezelő szervek:  
          -  az önkormányzat intézményei és  
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          -  az önkormányzat hivatala, 
          -  a Gyönki Közös Vízmű kht. 
 
(4)  A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak 

sérelme nélkül – a vonatkozó jogszabályok és e rendelet keretei között gazdálkodik. 
 
 
(5) A vagyonkezelő szervek az önkormányzat által kezelésbe adott vagyont a tulajdonos önkormányzat jóváhagyása nélkül nem 

idegeníthetik el nem terhelhetik meg és előzetes jóváhagyás nélkül vállalkozásba sem vihetik be.  

 
7.§. 

 
(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak működtetésére illetve üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat 

tulajdonába kerülő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban 
hasznosíthatja. 

 
(2) 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. 

 
(3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a 

polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselőtestület nyilatkozatával lehet. 
 
(4) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá. 
 
(5) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az 

önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik. 
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(6) 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 

8. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyont 500 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni 
csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 

 
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a polgármesteri hivatal, ingóság nyilvános 

értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a vagyonkezelő szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 
 
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 
 
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. 
 
(5) Az 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. § (1) 

szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester 
gondoskodik. 

 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

9. § 
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(1) A vagyon értékének megállapítására 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 

10. § 

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 kezelése 

11. § 
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(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, 
b) bírói egyezség keretében, 
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, 
d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, 
f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyít ott. 

A felajánlott vagyon elfogadása 

12. § 

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy 
képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. 

 
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához a képviselő-testület 

jóváhagyása szükséges. 

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal 

13. § 
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A képviselőtestület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó minősített többséggel hozott döntések, 
értékhatártól függetlenül: 

a)  az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati     vagyon részeibe való besorolása, 
 
b)  ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, 
c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek   értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és 

apport befektetése   társaságokba, 
 
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul  nyújtása, 
 
e)  kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 
 
f)   kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 
 
g)  gazdasági és közhasznú társaság alapítása, 
 
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése,  társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, 

hozzájárulás, azok támogatása. 

 

14. § 

(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők 
hatáskörébe tartoznak. 

 
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik 
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a)  1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása, 
 
b) 500 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, 

cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése, 
 
c) behajthatatlan követelések törlése, 200 000 Ft. értékhatár felett, 

d) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése, 
e) értékhatárra tekintet nélkül, de ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása. 

 
(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a polgármester jóváhagyásával: 

a) a közszolgáltatás ellátásához nélkülözhető vagyon határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, 
 
b) a használatában, kezelésében lévő, 100 000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. 

értékesítése, 
 
c) 50 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése, selejtezése. 

 

(5) A polgármester jogosult: 

a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, 
 
b) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket, 
 
c) a vagyonbiztosítási szerződések megkötésére. 
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A mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása 

 

15.§. 

(1) Az önkormányzat tulajdonát képező és a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt  mezőgazdasági rendeltetésű földterületek ( 
szántó, kert, rét, gyep, legelő) bérbeadás útján hasznosíthatók. 

(2)  Az 1. pontban meghatározott ingatlanok bérletére vonatkozó szerződéseket    a polgármester  köti meg a bérlőkkel.   

  

III. 
Záró rendelkezések 

16. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján hatályba. Hatálybalépésének időpontjával az Önkormányzat  5/1999 (.VI.9.) számú rendelet 
hatályát veszti. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

   Balogh Árpádné                                                   Zöld Zoltán 
     Polgármester                                                                      jegyző 
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    Szakály Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
      

    

                        
/          9  /2004. (  2004(XII.31. ) sz. rendeletéhez 

      

      

Sorsz. hrsz. Ingatl. neve helység utca 

          

    BELTERÜLET     

        forgalomképtelen  törzsvagyon 
          

1. 1/1.. Autóbusz-váró /templ.m.-központ/ Szakály, Tanácsköztársaság 

2. 4. Általános Iskola Szakály, Kossuth u. 

3. 12. Polgármesteri Hivatal Szakály, Kossuth u. 

4. 13. Húsbolt-Gyógyszertár-Tem.lerakat Szakály, Kossuth u. 

5. 14. Polgármesteri hivatal kertje Szakály, Kossuth u. 

6 58/2.. Kossuth L.utca - közút,lakóút Szakály,  Kossuth u. 

7 77/1.. Petőfi utca - kózút,lakóút Szakály, Petőfi u.  

8 113. Feuerbach melletti lakóút Szakály,   
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9 114/10.. Bérdi-Lotz közötti földút Szakály,   

10 114/16.. Kántor-Lehőcz közötti út Szakály,   

11 117/17. Csillag Áruház fölötti szolg.lakás Szakály, Tanácsköztársaság u. 

12 145/7.. Egészségház-Posta Szakály, Tanácsköztársaság u. 

13 145/8. Orvosi lakás-Rendelővel/Dr.Bakó/ Szakály, Tanácsköztársaság u. 

14 152/1. Autóbusz-váró /Víztoronynál/ Szakály, Tanácsköztársaság u. 

15 152/2. Közterület-járda Szakály, Tanácsköztársaság u. 

16 152/4. Közterület-járda Szakály, Tanácsköztársaság u. 

17 158. Általános iIskola- Óvoda Szakály, Szabadság u. 

18 163. Rákóczi-Szabadság utcát összek.út Szakály,   

19 235. Szabadság utca  Szakály, Szabadság u. 

20 259/2.. Martinka-Balogh közötti földút Szakály,   

21 295/2.. Széchenyi utca Szakály, Széchenyi u. 

22 300. Recsek-Markovics közötti földút Szakály,   

23 315. Temető Szakály, Rákóczi u. 

24 339/2.. Dózsa Gy. utca Szakály, Dózsa u. 

25 376. Rákóczi utca - kőzút, lakóút Szakály, Rákóczi u. 

26 611. Jókai u.-ból Sporttelepre vez.út Szakály,   
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27 644. Tanácsközt.-ból-Sporttelepre v.út Szakály,   

28 645/4.. Autóbusz-Váró /központ/  Szakály, Tanácsköztársaság u. 

29 645/6.. Közterület-járda Szakály, Tanácsköztársaság u. 

30 645/7.. Közterület-járda Szakály, Tanácsköztársaság u. 

31 646. Művelődési ház melletti földút Szakály,   

32 647/1.. Művelődési ház  Szakály, Tanácsköztársaság u. 

33 654. Fogorvosi lakás- rendelő Szakály, Tanácsköztársaság u. 

34 656. Öregek Napközi Otthona Szakály, Tanácsköztársaság u. 

35 657. Régi óvóda melletti út-lakóút Szakály,   

36 670/4.. Benzinkút mögötti közút Szakály, Tanácsköztársaság u. 

37 707/2.. Zrínyí utca- kőzút, lakóút Szakály, Zrínyí u. 

38 720/1.. Zrínyí u.-ból -Zuborékig földút Szakály, Zrínyí u. 

39 805. Bem utca-kőzút -lakóút Szakály, Bem u. 

40 831. Mártírok utca- kőzút,lakóút Szakály, Mártírok u. 

41 855. Árpád u.516.sz.ház mellett- főldút Szakály,   

42 898/1.. Autóbusz-Váró /szőlőhegy/ Szakály, Árpád u. 

43 902/1.. Bartók utca- kőzút,lakóút Szakály, Bartók u. 

44 958 út Szakály   
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45 964/1.. Sporttelep Szakály, Tanácsköztársaság u. 

46 966 út Szakály,   

47 970 út Szakály,   

48 971 út Szakály,   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    korlátozottan forgalomképes   BELTERÜLET 
          

1. 48. Gyánó László melletti kert Szakály, Kossuth u.  

2. 68. Preizinger József melletti telek Szakály,  Petőfi u.  

3. 77/3.. Fritzék melletti kert Szakály, Petőfi u.  

4. 98/14.. Feuerbach melletti saroktelek Szakály, Tanácsköztársaság u.  

5. 124. Tanácsközt. Úti telkek mögötti ter.  Szakály,   

6. 125. Kovács István mögötti kert Szakály, Tanácsköztársaság u.  
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7. 128 Bérdi Ferenc mögötti kert Szakály Tanácsköztársaság u.  

8. 214. Szabadság u. kertek mögötti ter. Szakály,   

9. 216/2.. Patkó László kertje mögötti ter. Szakály, Szabadság u.  

10 218/2.. Feuerbach Józsefné mögötti ter. Szakály, Szabadság u.  

11 490 Jókai u. kertek alatti kert Szakály, Jókai u.  

12 581 Jókai u. kertek alatti kert Szakály, Jókai u.  

13 582 Jókai u. kertek alatti kert Szakály, Jókai u.  

14 583 Jókai u. kertek alatti kert Szakály, Jókai u.  

15 672 árok benzinkút mögött Szakály, Tanácsköztársaság u.  

16 706/2.. kert Nyers I. mellett Szakály, Zrínyi u.  

17 708 kert Autószervíz- Vasút között Szakály,  Zrínyi u.  

18 710/2.. kert Autószervíz mellett Szakály, Zrínyi u.  

19 715/1.. árok auutószervíz mögött Szakály, Zrínyi u.  

20 719/6.. beépítetlen ter. Herczeg  Gy. mellett Szakály, Zrínyi u.  

21 721 kert földút Szakály, Bem u. 

22 894. Csapó M. háza meelletti árok Szakály,   

23 965 gyep, rét Szakály,   

24 973 szántó Szakály,   

          

          

          

    összes belterületi ingatlan:   72 ingatlan 

          

          

    ZÁRTKERT   FORGALOMKÉPTELEN  TÖRZSVAGYON 

          

1 1101/2.. zártk. Közötti földút Szakály,   

2 1109. zártk.ingatlanok közti földút Szakály,   

3 1111. zártkertek közötti út Szakály,   
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4 1118. zártkertek közötti földút Szakály,   

5 1217/2.. erdő Szakály,   

6 1133 árok Szakály,   

7 1205 zártk. Közötti földút Szakály,   

8 1219 zártk. Közötti földút Szakály,   

9 1225 zártk.közötti földút Szakály,   

10 1228/1.. zártk. Közötti földút Szakály,   

11 1228/9.. zártk. Közötti földút Szakály,   

12 1232 zártk. Közötti földút Szakály,   

13 1237 zártk. Közötti földút Szakály,   

14 1271 zártk. Közötti földút Szakály,   

15 1275 zártk. Közötti földút Szakály,   

16 1309 zártk. Közötti földút Szakály,   

17 1312 zártk. Közötti földút Szakály,   

18 1316 zártk. Közötti földút Szakály,   

          

    ZÁRTKERT   KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES 

          
1 1221/2.. szántó Szakály,   

2 1226. szántó Szakály,   
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3 1228/5.. kert Szakály,   

4 1284/2 erdő Szakály,   

5 1307. szántó Szakály,   

6 1318. kert Szakály,   

7 1324. kert Szakály,   

          

    összes zártkerti ingatlan:   25 ingatlan 

          

          

          

          

    Külterület   

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES 
TÖRZSVAGYON 

          

1 04/1.. gyep, rét, árok, falurét Szakály, osztatlan közös 

2 073/33.. szántó Szakály, gyakorlókert 

3 0100. gyep(rét) Szakály,   

9 0134/2.. szántó és gazd. Épület Szakály, kistava vétel alatt 

94. 0155/5. gyep(rét) Szakály, kistavai árok, patak 

95. 0160/2.. gyep(rét) Szakály, kistava vétel alatt 

96. 0160/11.. gyep(rét) Szakály, kistava vétel alatt 

98. 0167. erdő /mészégető mellett/ Szakály, kiserdő 

99. 0168. erdő Szakály, lőtér 

100. 0180. Árok /Ürgevári bejáróval szemb./ Szakály,   

101. 0201. gyep(rét) Szakály,   

102. 0209/6.. erdő Szakály,   

103. 0210. gyep(rét) Szakály,   

104. 0212. Zrinyi u.egyenes foly-földút Szakály,   

105. 0215/4.. gyep(rét) Szakály,   

106. 0219/3.. gyep(rét) Szakály,   

107. 0225/25.. gyep /Ádám féle telek/ Szakály,   

108. 0225/27.. szántó /Bakos féle ház mellett/ Szakály,   
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109. 0231/7.. gyep(rét) Szakály,   

110. 0231/8.. gyep(rét) Szakály,   

111. 0233/3.. szántó Szakály,   

112. 0233/5.. szántó / melegvíz közelében/ Szakály,   

113. 0238/8.. gyep(rét) Szakály,   

114. 0244. erdő Szakály,   

115. 0245. erdő Szakály,   

116. 0253/2.. gyep(rét) Szakály,   

117. 0259/4.. gyep(rét) Szakály,   

          

          

          

          

          

          

          

    KÜLTERÜLET     

          

    FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON     

          

1 06.. árok Szakály,   

2 08.. árok Szakály,   

3 010.. árok Szakály,   

4 013.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

5 014.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

6 016.. saját használatú út Szakály, temetődülői út 

7 018.. saját használatú út Szakály, temetődülői út 

8 020.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

9 021/13.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

10 024.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

11 025/11.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 
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12 025/24.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

13 071.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

14 072/1.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

15 072/2.. saját használatú út Szakály, kertek alatti dülő 

16 073/1.. saját használatú út Szakály, csapási út 

17 073/2.. saját használatú út Szakály,   

18 073/4.. saját használatú út Szakály,   

19 078/1.. saját használatú út Szakály,   

20 079.. saját használatú út Szakály, csapási út 

21 080.. saját használatú út Szakály, Szab. Utcai kertek mög. Út 

22 082.. saját használatú út Szakály, T.Sz. telep mögötti út 

23 088.. saját használatú út Szakály, sertéstelep mögötti út 

24 090/14.. saját használatú út Szakály, dögkút 

25 095/14.. saját használatú út Szakály,   

26 098.. saját használatú út Szakály, sóskakereszti út 

27 0106.. közút Szakály,   

28 0116.. saját használatú út Szakály,   

29 0144.. saját használatú út Szakály,   

30 0146.. saját használatú út Szakály,   

31 0147.. saját használatú út Szakály,   

32 0150.. saját használatú út Szakály,   

33 0152/16 saját használatú út Szakály, kistavai út 

34 0157.. saját használatú út Szakály,   

35 0160/12. saját használatú út Szakály,   

36 0170/13. saját használatú út Szakály,   

37 0171. saját használatú út Szakály,   

38 0172.. saját használatú út Szakály,   

39 0174/20. saját használatú út Szakály,   

40 0175.. saját használatú út Szakály,   

41 0178.. saját használatú út Szakály,   

42 0180.. árok Ürgevári bejáróval szemben Szakály,   

43 0184.. árok Szakály,   
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44 0186.. árok Szakály,   

45 0188.. árok Szakály,   

46 0190.. árok Szakály,   

47 0192.. saját használatú út Szakály,   

48 0195.. saját használatú út Szakály,   

49 0200/2.. saját használatú út Szakály, Nyers. I. alatti út vasút felől  

50 0203. saját használatú út Szakály, borjúkút 

51 0207.. saját használatú út Szakály, borjúkút 

52 0208.. árok Szakály, borjúkút 

53 0212.. földesút, Zrínyi u. folytatása Szakály, borjúkút 

54 0213.. saját használatú út Szakály, borjúkút 

55 0214.. árok Szakály,   

56 0216.. vízmosás, árok Szakály, borjúkút 

57 0218.. saját használatú út Szakály, borjúkút 

58 0220.. saját használatú út Szakály, borjúkút 

59 0222.. saját használatú út Szakály, borjúkút 

60 0226.. saját használatú út Szakály,   

61 0227.. saját használatú út Szakály,   

62 0228. saját használatú út Szakály, Szőlőhegyi földesút 

63 0230. saját használatú út Szakály, Szőlőhegyi földesút 

64 0232.. saját használatú út Szakály, Szőlőhegyi földesút 

65 0237.. saját használatú út Szakály, szőlőhegyi utak 

66 0248/7. saját használatú út Szakály, szőlőhegyi utak 

67 0251.. saját használatú út Szakály, szőlőhegyi utak 

68 0258.. árok Szakály, fatelep alatti árok, befolyó 

69 0259/4.. rét, árok Szakály, csicsó alatt 

          

          

    összes külterületi ingatlan:   186 ingatlan 
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IDEGEN HELYSÉGBEN LÉVŐ TULAJDONI RÉSZES  
INGATLAN     
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1 1216. Ifjúsági tábor /üdülő/ Siófok-Sóstó   

2 1498. ingatlan/Tm.Vizmű Szekszárd/ Badacsonytomaj   

3 1500. ingatlan/Tm.Vizmű Szekszárd/ Badacsonytomaj   

4 4078. Telephely /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Szekszárd   

5 3729. Vízmű /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Szekszárd   

6 3672. Vízmű /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Szekszárd   

7 3673. Telephely /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Szekszárd   

8 3679. Közterület/Szekszárd-Tm.Vízmű/ Szekszárd   

9 3938. Strandfüdő /Szekszárd-Vízmű/ Szekszárd   

10 799. Vízmű /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Tolna   

11 1065. Vízmű /Szekszárd-Tm.Vízmű/ Bátaszék   

12 1872/3 Üdülőépület és udvar Tamási Tamási Termál u. 

    összes egyéb vagyon-ingatlan:   12. ingatlan osztatlan közös 

          

          

    Összes vagyon ingatlan:   295 ingatlan 

          

      

      

   Szakály, 2004.11.05.   
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