
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól 

- módosításokkal egységes szerkezetben   - 

Hatályos: 2020. június 25-től 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában 

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) 

pontjában, 13 § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás 

szabályairól: 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. 

 

(2) E rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni: 

Jánossomorja Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és a 

rendelet hatályba lépését követően tulajdonába kerülő vagyontárgyaira, értékpapírokra, 

pénzben rendelkezésre álló vagyonra, vagyoni értékű jogokra. 

 

(3) Jelen rendeletet a külön rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni az alábbi 

ingatlanokra: 

a) a lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek, 

b) a fiatalok lakóháza. 

 

Az önkormányzat ingatlan vagyona 

2. § 

(1) Az önkormányzati tulajdon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzati 

vagyon körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései határozzák 

meg. 



(2) Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket az 1. számú 

melléklet, a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az 

önkormányzat üzleti vagyonába tartozó, forgalomképes vagyonelemeket a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 

minősülő vagyont nem határoz meg 

 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 

3.§ 

(1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes 

részjogosítványainak gyakorlásával szerveit, intézményeit, gazdasági és közhasznú társaságait 

(együttesen: vagyonkezelők) e rendelettel összhangban felhatalmazhatja.  

(2) Önkormányzati vagyont az (1) bekezdésben foglalt körön kívüli vagyonkezelő kizárólag a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően, a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntése alapján, erre 

irányuló szerződésben foglaltak szerint kezelhet. 

(3) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó 

döntések, értékhatártól függetlenül: 

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon 

részeibe történő besorolása, 

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, ingyenes átengedése, 

c) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, 

d) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő 

kijelölése, valamint pénzbeli apport befektetése társaságokba, 

e) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, 

f) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, 

g) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, 

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi 

szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás. 

(4) Az önkormányzat és szerve az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben 

követeléséről: 

a) csődegyezségi megállapodás során, 

b) bírói egyezség esetében, 

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 bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy ráfordítással 

érvényesíthető, 



f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

g) kötelezettje nem lelhető fel és ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. 

A 3.§ (4) bekezdésében szabályozott lemondásra: 100.000,- Ft egyedi értékhatárig a 

polgármester, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 500.000,- Ft-ot el nem érő követelés esetében a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetekben a 

képviselő-testület jogosult. 

 

 

Eljárás a tulajdonos képviseletében 

4.§ 

(1) A polgármester jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a 

vagyonhasznosítási jogügyletek (szerződések) megkötésére.  

(2) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásokban 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 értékének meghatározása 

5.§ 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan elidegenítését megelőzően az adott ingatlan 

forgalmi (piaci) értékét a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javaslata 

alapján, a vagyonnyilvántartás szerinti értéken, vagy - 6 hónapnál nem régebbi - forgalmi 

értékbecslés alapján, vagy a Képviselő-testület értékarányosságra figyelemmel hozott egyedi 

döntésével megállapított értéken kell meghatározni. 400 m2 terület feletti beépítetlen ingatlan 

és bármely beépített ingatlan esetében hivatalos forgalmi értékbecslés beszerzése kötelező.1  

(2) Ingó esetében akkor szükséges értékbecslést készíteni, ha az értékesíteni kívánt ingóság 

beszerzéskori értéke bizonyítottan meghaladta az 500.000,- Ft-ot. 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 

6.§ 

(1) Az önkormányzati vagyont bruttó 25.000.000,- Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon 

 
1  Módosította: Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás 

szabályairól szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018 (III.28.) önkormányzati 

rendelet 1. §, Hatályos: 2018. március 28-tól 



használatát, illetve hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) 

versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.2 
 

(2) A képviselő-testület döntése alapján a versenytárgyalás lebonyolítás az önkormányzati 

hivatal feladat. A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

(3) A versenyeztetés során a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a következőket: 

a.) az ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma, 

b.) a meghirdetés módja, 

c.) fizetési feltételek meghatározása 

d.) pályázati biztosíték mértéke (adott esetben), 

e.) az ingatlan, vagyontárgy megtekintésének időpontja és  

f.) az eredményhirdetés helye 

g.) pályázat benyújtásának hely ideje 

A vagyonkezelés szabályai 

 

7. § 

 

(1) A vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető. 

(2) A vagyonkezelési jog értékét a képviselő-testület az adott vagyon tekintetében piaci értéken, 

egyedileg határozza meg. 

(3) A vagyonkezelői szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként 

a. pénzösszeget, vagy 

b. pénzben kifejezett értékű tevékenységet, vagy más ellenszolgáltatást ír elő. 

(4) A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja, köteles a vagyonkezelési jog 

gyakorlása során: 

a. a rábízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint a jó gazda 

gondosságával kezelni és hasznosítani; 

b. a kezelésében lévő vagyontárgyakat fenntartani, karbantartani, üzemeltetésével és 

védelmével kapcsolatos feladatokat ellátni; 

c. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (7) 

bekezdésében meghatározott kötelezettségeket eleget tenni; 

d. a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat és az e rendeletben előírtakat 

teljesíteni. 

(4) Az Önkormányzat a vagyonát ingyenesen a következő feladatok esetén adhatja kezelésbe: 

a. óvodai ellátás, 

b. alapfokú nevelés, oktatás, 

c. szociális, gyermekvédelmi ellátás 

 
2  Módosította: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jánossomorja Város 

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 12/2014 (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete 1. §, hatályos: 2020. június 

25-től 



d. egészségügyi ellátás 

e. államigazgatási, önkormányzati ügyek ellátása, 

f. közművelődési, kulturális feladatok ellátása, 

g. sportcélú feladatok ellátása 

h. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 

i. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem 

(5) A vagyonkezelés ellenőrzésének: 

a. módja: 

aa) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja 

figyelembevételével a belső ellenőrzés keretében, 

bb) a vagyonkezelők képviselő-testületi ülésen történő éves beszámoltatásával, 

melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, 

és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését, 

cc) a pénzügyekért felelős bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 

a tárgya: 

ba) a vagyonkezelő megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 

bb) a vagyonkezelő gondoskodik-e az állag megóvásáról, a jó karbantartásról, 

bc) a vagyonkezelő az egyéb vállalt kötelezettségeit teljesíti-e. 

 

(6) Vagyonkezelői jog létesíthető az 1. mellékletben foglalt forgalomképtelen, kizárólagos 

Önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemekre, a 2. mellékletben foglalt korlátozottan 

forgalomképes vagyonra, valamint a 3. mellékletben foglalt üzleti vagyonra. 

(8) Az Önkormányzat gyakorolja a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyakra vonatkozóan a 

vagyonkezelőnek át nem adott jogokat és kötelezettségeket. 
 

Záró rendelkezések 

8.§ 

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jánossomorja Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő 

gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Dr. Kurunczi Károly s.k.                          Dr. Péntek Tímea s.k. 

                   polgármester                                                                 jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2014. szeptember 8. 

 

  

Dr. Péntek Tímea s.k. 

                          jegyző  

 



A rendelet egységes szerkezetbe foglalt. 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalásának ideje: 2020. június 25. 

 

  

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

             jegyző 
 



1. sz. melléklet Forgalomképtelen vagyonelemek

Helyrajzi szám Megnevezés

1 közút (névtelen út)

2 közút (névtelen út)

16 névtelen út

35/1 közterület (közpark)

35/2 közterület (névtelen)

35/3 közterület (közpark)

36 közterület (Bajcsy-Z.)

37/1 közterület (névtelen)

37/2 közterület (járda)

38 közterület (járda)

43 közterület (Lovarda)

58 közterület (névtelen)

94 közterület (Temető u.)

120/3 közterület (Levente)

174/6 közterület (köztér)

186 közterület (Rózsa u.)

225 közterület (névtelen)

231/18 közterület (Csalogány)

246 közterület (Lovarda)

256 közterület (névtelen)

264/1 közterület (Lovarda)

269 közterület (névtelen)

273 közterület (névtelen)

281 közterület (Liget k.)

282 közterület (Liget u.)

285 közterület (névtelen)

297 közterület (Temető u.)

312/4 közterület (köztér)

323 közterület (névtelen)

340 közterület (köztér)

345/4 közterület

345/5 közterület

345/8 közterület (Bartók B.)

368 közterület (névtelen)

379 közterület (Templom)

381 Trianoni emlékmű

393 közterület (névtelen)

402/1 közterület (névtelen)

415 közterület (Radnóti)

421 közterület (járda)

451 közterület (névtelen)

455 közterület (névtelen)

459 közterület (névtelen)

461 közterület (Sarokköz)

479 közterület (névtelen)

503 közterület (Ady Endre u.)

521/2 közterület (Szabadság u.)

522/1 közterület (köztér)

522/3 közterület (köztér)

524/2 közterület (autóbusz)

524/3 udvar

524/6 közterület

554 közterület (névtelen)

555 közterület (Sport u.)



575/3 közterület (névtelen)

572 közterület (Munkácsy)

588 közterület (Ibolya u.)

600/1 közterület (Kis u.)

604/8 közterület (névtelen)

617 közterület (Sarokköz)

640 közterület (Újerdő u.)

653/2 közterület (Ady Endre u.)

653/5 közterület (névtelen)

653/6 közterület (névtelen)

654 vasúti megvilágítás

660 közterület (Hársfa u.)

669 közterület (névtelen)

670/1 közterület (névtelen)

682 közterület (Hársfa u.)

694 közterület (névtelen)

720/5 saját használati út

725/2 közterület (névtelen)

725/3 közterület (névtelen)

726 közterület (névtelen)

730 közterület (névtelen)

731 közterület (Vasút u.)

733/2 közterület (Malom u.)

754/16 közterület

755 közterület (Fehérker.)

774 közterület (Lajos u.)

805 közterület (Kápolna)

815 közterület (Malom u.)

816/2 közterület (névtelen)

841 közterület (névtelen)

842 közterület (Kápolna)

843 közterület (névtelen)

849/1 közterület (névtelen)

874 közterület (névtelen)

876 közterület (Balassi)

885/1 közterület (Vasút u.)

887/2 közterület (névtelen)

889/2 közterület (Frank u.)

890 közterület (Frank u.)

895/13 közterület (Klafszky)

895/54 közterület (névtelen)

928 közterület (névtelen)

954/2 buszöböl (Óvári u.)

955 közterület (Erdősor)

956/1 közterület (Erdősor)

968/8 közterület (névtelen)

978 közterület (Legelő u.)

980/16 közterület (Liszt Ferenc)

1018 közterület (névtelen)

1021 közterület (Domb u.)

1029 közterület (Kovács u.)

1035 közterület (névtelen)

1039/1 közterület (Tó u.)

1046 közterület (Kovács u.)

1050 közterület (Kovács u.)

1058 közterület (névtelen)



1070 közterület (Hanság u.)

1080 közterület (névtelen)

1094/1 közterület (névtelen)

1094/4 közterület (Óvoda u.)

1114 közterület (névtelen)

1124 közterület (Óvoda u.)

1125 közterület (Iparos u.)

1139 közterület (járda)

1152/2 parkoló

1152/3 közterület (parkoló)

1152/4 közterület (névtelen)

1158/2 közterület (névtelen)

1201/6 közterület (névtelen)

1221 közterület (névtelen)

1222 közterület (névtelen)

1228 közterület (Templom)

1239/2 közterület (névtelen)

1240/2 közterület (névtelen)

1245 közterület (Dicsőfi)

1266 közterület (Lókert u.)

1290 közterület (Bem u.)

1302 közterület (névtelen)

1316 közterület (Felsőlókert)

1319 közterület (Lókert u.)

1322/4 közterület (Béke u.)

1331/2 közterület (névtelen)

1331/3 közterület (névtelen)

1331/33 közterület (Béke u.)

1372/3 közterület (Féltoronyi u.)

1373/2 közterület (Várbalog)

1413 árok

1415/2 temető (jánosi)

1422/1 közterület (névtelen)

1422/4 közterület (névtelen)

1434 közterület (névtelen)

1435/2 közterület (névtelen)

1438 közterület (névtelen)

1439 közterület (névtelen)

1462 közterület (névtelen)

1483 közterület (Kereszt)

1490/1 közterület (köztér)

1491 közterület (névtelen)

1537 közterület (Nándor u.)

1550 közterület (József A. u.)

1566 közterület (Jókai u.)

1578 közterület (Arany J. u.)

1579/2 közterület (Óvoda u.)

1579/5 közterület (névtelen)

1581 közterület (köztér)

1582 árok

1599 közterület (névtelen)

1600/13 közterület (névtelen)

1600/16 közterület (névtelen)

1600/17 közterület (névtelen)

1600/26 közterület (Kereszt)

1600/27 közterület (névtelen)



1600/43 közterület (névtelen)

1667 közterület (névtelen)

1668 közterület (névtelen)

1683 közterület (névtelen)

1685/1 közterület (névtelen)

1685/9 közterület (névtelen)

1737 közterület (Móricz Zs.) 

1745 közterület (névtelen)

1753 közterület (névtelen)

1756 közterület (névtelen)

1759 telephely

1760 közterület (Halomalja)

1761/1 közterület (névtelen)

1761/19 közterület (névtelen)

1761/20 közterület (Halomalja)

1815/1 közterület (névtelen)

1850 közterület (Árpád u.)

1885 közterület (névtelen)

1977 közterület (Iskola u.)

1998 közterület (névtelen)

2001/1 árok

2001/7 árok

2035 közterület (Kossuth u.)

2069 közterület (névtelen)

2100 közpark

2101 közterület (Szent István u.)

2121 közterület (névtelen)

2193 közterület (névtelen)

2209/2 közterület (Tarcsai u.)

2211/2 önkormányzati közút

2222/2 közterület (névtelen)

2249/1 közterület (Bercsényi u.)

2249/2 közterület (névtelen)

2255 közterület (névtelen)

2261 közterület (névtelen)

2273/1 közterület (névtelen)

2299 közterület (névtelen)

2323/1 közterület (Széchenyi u.)

2323/2 közterület (Petőfi u.)

2324/1 közterület (névtelen)

2360 közterület (névtelen)

2363/1 árok

2370 közterület (Széchenyi u.)

2390 közterület (Petőfi u.)

2397 közterület (névtelen)

2407/1 közterület (névtelen)

2407/15 közterület (Sipőcz I. u.)

2409/12 közterület (névtelen)

2409/22 út (Pacsirta u.)

2417 közterület (névtelen)

4001 közút 

4126 közút

4201/2 közút

4301 közút

4302/2 temető (péteri)

4308 árok



4326 közút

4328 közút

4356 közút

4360 közút

4370 közút

4375 közút

4378 közút

4388 közút

4503 árok

4504 közút

4522 közút

4523 közút

4604 közút

4605 közút

4609 temető (somorjai)

111111/1 kerékpárút (Leier)

09 közút

012/5 közút

043/23 közút

044 saját használatú út

046 saját használatú út

059/1 közút

068/2 saját használatú út

077 közút

0130 közút

0143 közút

0145 közút

0146/1 közút

0149 közút

0150 közút

0153 közút

0155/9 közút

0155/15 közút

0155/24 közút

0156 közút

0157 közút

0160 közút

0161/61 közút

0164 közút

0165/15 közút

0167/1 közút

0167/2 közút

0170 közút

0171/1 közút

0176 közút

0182 közút

0186 közút

0189/1 közút

0191 közút

0193 közút

0202 csatona

0203/20 út

0218 közút

0230 közút

0261 járda és gyalogátkelő (Hanságliget)

0374 saját használatú út



0381 saját használatú út

0383 saját használatú út

0385 saját használatú út

0386/6 saját használatú út

0387 saját használatú út

0388/20 Liget u.

0389 saját használatú út

0390/10 út

0397 saját használatú út

0398/2 saját használatú út

0431 közút

0433 közút

0434/10 közút

0435 közút

0436 közút

0439 közút

0440 közút

0442/2 árok

0444 árok

0446/16 közút

0448 közút

0460 közút

0462 közút

0464 közút

0465 közút

0467 közút

0468 közút

0469 közút

0474 közút

0475 közút

0476 közút

0477 közút

0478 közút

0480 közút

0481/1 közút

0482/8 út

0483 közút

0485 közút

0486/2 közút

0487 közút

0488/3 közút

0489 közút

0494 közút

0499/2 csatorna

0505 közút

0512/1 közút

0512/2 közút

0513 közút

0519 saját használatú út

0521 saját használatú út

0522 közút

0682/3 közút

0688/3 közút

0688/5 közút

0688/25 közút

0689 saját használatú út



0691/22 közút

0692 közút

0693/22 közút

0694 közút

0756/1 közút

0760 közút

0770 közút

0771 közút

0773 közút

0778 közút

0780/3 közút

0783 közút

0787 közút

0789 közút

0791 közút

0793 közút

0797 közút

0806 közút

0810 közút

0814 közút

0819 közút

0822 árok

0823 közút

0930 közút

0932 közút

0936 árok

0938 közút

0945 közút

0950 közút

0956 árok

0958/1 út

0958/2 út

0960 út

0969 út

0971 út

0974 út

0977 árok

0981 út

0984 út

0988 út

01009 közút

01016 közút

01026 közút

01027 közút

01038 árok

01041 közút

01048 közút

01050 közút

01054 közút

01058 közút

01064 árok

01066 közút

01070 közút

01077 közút

01084 közút

01086 út



000000 híd

000000/3 vízvezeték



2. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Helyrajzi szám Megnevezés Utca és házszám

375 általános iskola Rákóczi utca 51.

378/2 tűzoltószertár

380/2 óvoda Rákóczi utca

589 sporttelep Ibolya utca

733/9 bölcsőde és öregek otthona Óvári utca 7.

734 mosókonyha Malom utca

875 kultúrház Óvári utca 1.

1115 óvoda Óvoda utca 13.

1140/1 községháza Szabadság utca 39.

1156 általános iskola Szabadság utca 21.

1192 könyvtár Szabadság utca 39.

1201/1/A egészségház és lakások Dicsőfi utca 2.

1422/3 vízmű terület

1432 sporttelep

1976 óvoda Kossuth utca 10.

2007 tűzoltóság Kossuth utca 13.

2072 gazdasági épület Szent István utca 35.

2073 öregek otthona Szent István utca 35.

2076/2 általános iskola Szent István utca 39.

2119 általános iskola Szent István utca 48.

2408 közvilágítás kiépít

2419 strandfürdő

2420 tó

0183/28 szennyvíztelep

0203/24 regionális hulladék lerakó

0388/4 általános iskola

0390/8 vízmű (Hanságliget) Hanságliget

0775 dögtér és erdő

01061 sporttelep

000000/2 kút (V. számú)



3. sz. melléklet Forgalomképes vagyonelemek/üzleti vagyon

Helyrajzi szám Megnevezés Utca és házszám

068/5 szántó

5/2 beépítetlen terület

6 beépítetlen terület

51/1 beépítetlen terület

53 beépítetlen terület

72 beépítetlen terület

93 beépítetlen terület

179/1 beépítetlen terület

196 udvar

197/2 udvar

212 beépítetlen terület

218 kert Liget utca

221/3 beépítetlen terület

231/26 lakóház Lovarda utca 86.

235/2 beépítetlen terület

279/1 udvar

279/2 lakóház Liget köz 2.

288/2 beépítetlen terület

290 beépítetlen terület

320/4 beépítetlen terület

371 lakóház Rákóczi utca 61.

378/4 beépítetlen terület

398 lakóház Rákóczi utca 13.

401/1 udvar

559 lakóház, udvar Ady Endre utca 8.

625/3 beépítetlen terület

639 lakóház, udvar

714 beépítetlen terület

715/1 beépítetlen terület

715/2 beépítetlen terület Frank utca 57.

717/1 beépítetlen terület

717/2 beépítetlen terület

732/1 gazdasági épület

733/13 udvar

754/18 beépítetlen terület Fehérkereszt utca

757/1 beépítetlen terület

781/2 beépítetlen terület

782/4 udvar

888 lakóház Vasút utca 25.

895/53 erdő

931 beépítetlen terület

968/2 udvar

968/7 beépítetlen terület

1017/4 beépítetlen terület

1061/2 beépítetlen terület

1107 beépítetlen terület

1113/1/A társasházi lakás Óvoda utca 14.

1130/A lakóház, udvar Szabadság utca 49.

1140/2 lakóház Szabadság utca 37.

1152/1 beépítetlen terület

1183/3 udvar

1183/5 udvar

1186 beépítetlen terület

1189 gazdasági épület és udvar



1216 lakóház, udvar Szabadság utca 26.

1218 udvar (Millenium park)

1219 beépítetlen terület

1220 beépítetlen terület

1239/1/A lakóház Szabadság utca 50.

1258/2 beépítetlen terület

1259/6 beépítetlen terület

1303 beépítetlen terület

1304 beépítetlen terület

1331/1 erdő

1406/2 beépítetlen terület

1406/4 beépítetlen terület

1414 udvar

1416 beépítetlen terület

1417 beépítetlen terület

1418 beépítetlen terület

1466 lakóház, udvar, kert Dózsa György utca 16.

1539 beépítetlen terület

1579/4 beépítetlen terület

1581/1 beépítetlen terület

1634 beépítetlen terület

1637/1 beépítetlen terület

1637/2 beépítetlen terület

1653 beépítetlen terület

1669 beépítetlen terület

1679 beépítetlen terület

1682 beépítetlen terület

1684 szántó

1687 beépítetlen terület

1688 beépítetlen terület

1689 beépítetlen terület

1693 beépítetlen terület

1694 beépítetlen terület

1699 beépítetlen terület

1700 beépítetlen terület

1706 beépítetlen terület

1707 beépítetlen terület

1726 beépítetlen terület

1736/1 lakóház Dózsa György utca 26.

1886 beépítetlen terület

1894 beépítetlen terület

1896 beépítetlen terület

1897 beépítetlen terület

1903 beépítetlen terület

1910 beépítetlen terület

1911 beépítetlen terület

1916 beépítetlen terület

1918/2 beépítetlen terület

1919 beépítetlen terület

1928 beépítetlen terület

1929 beépítetlen terület

1938 beépítetlen terület

1940 beépítetlen terület

1941 beépítetlen terület

1944 beépítetlen terület

1948 beépítetlen terület



1971/4 beépítetlen terület

1979/2 gyep

2001/2 beépítetlen terület

2001/3 beépítetlen terület

2006/2 beépítetlen terület

2011 beépítetlen terület

2029 beépítetlen terület

2053 lakóház (posta) Szent István út 11.

2070 közös udvar

2120 lakóház Szent István utca 48.

2122 lakóház Szent István utca 46.

2168 lakóház Tarcsai utca 1.

2217 beépítetlen terület

2230 kert 

2320 beépítetlen terület

2407/29 beépítetlen terület

2407/30 beépítetlen terület Sipőcz István utca

2407/31 beépítetlen terület Sipőcz István utca

2410/5 beépítetlen terület

2412/1 beépítetlen terület

4008 beépítetlen terület

4011 szántó

4128 szántó

4129 erdő

4203 szántó

4304 rét

4305 rét

4306 rét

4307 rét

4319 kert 

4332 szántó

4343 kert 

4351 kert 

4385 szántó

4387 kert 

4389/2 gyep

4390 erdő és gyep

4508 anyaggödör

4509 anyaggödör

4511/3 anyaggödör

4520 kert 

4521 gyep

4524 gyümölcsös

4611 szérűs kert

060/1 erdő

0146/2 gyep

0155/3 szántó

0155/4 szántó

0155/5 szántó

0158/39 szántó

0161/13 szántó

0161/86 szántó

0183/29 szántó

0183/33 szántó

0203/11 szántó

0203/12 erdő



0203/14 erdő

0203/15 erdő

0203/17 erdő

0203/21 gyep

0203/22 gyep

0388/16 szántó

0388/17 szántó

0388/18 szántó

0388/19 szántó

0388/21 szántó

0388/22 szántó

0388/23 szántó

0388/44 lakóépület (Hanságliget)

0388/58 gyep

0434/11 szántó

0457 erdő

0479/1 erdő

0644/9 szántó

0682/8 lakóház

0688/6 szántó

0688/8 szántó

0688/11 szántó

0688/37 szántó

0691/16 szántó

0691/18 szántó

0756/2 gyep

0772/10 erdő

0780/2 erdő

0784/7 szántó

0792/1 erdő

0955 gyep

0961/2 gyep

0963 erdő

0966 erdő

0992 erdő

0999 gyep

01003/5 erdő

01003/10 gyep

01017 gyep

01042 erdő

01055/1 erdő

01055/2 erdő

01085/5 szántó


