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Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4./2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16.§ (1) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (1) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdés i.) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva   a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet hatálya és célja  
 

1. § E rendelet hatálya Nagylók Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti 

vagyonra (továbbiakban: vagyon) valamint az ezekkel való gazdálkodásra terjed ki.  

 

2. § A rendelet célja az önkormányzati tulajdon folyamatos védelme, értékének megőrzése, növelésének 

előmozdítása, továbbá az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátáshoz szükséges 

gazdasági alapok megteremtése a rendelkezésre álló vagyon eredményes és hatékony működtetésével.  

 

2. Az önkormányzat vagyona  
 

3. § (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzati vagyon 

elemeinek meghatározása, a vagyon forgalomképesség szerinti besorolási kategóriai vonatkozásában a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) rendelkezései az 

irányadóak. 

(2) A forgalomképtelen törzsvagyon a kizárólagos önkormányzati tulajdonból álló vagyonból áll. A kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban álló törzsvagyont az 1. melléklet tartalmazza.  

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe tartozó vagyontárgyak körét 2. 

melléklet tartalmazza.  

(4) Az önkormányzat törzsvagyona körébe nem tartozó forgalomképes üzleti vagyonának felsorolását a 3. 

melléklet tartalmazza.  

(5) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó önkormányzati részesedések, részvények, üzletrészeket a 3.b. 

melléklet tartalmazza.  

 

4. § (1) Ha az önkormányzat új vagyontárggyal gyarapszik, a képviselő-testület a szerzést követő testületi 

ülésen dönt a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan.  

(2) Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megváltoztatása a képviselő-testület hatásköre. A 

képviselő-testület a besorolás megváltoztatásáról abban az esetben dönthet, amennyiben a kérdéses vagyontárgy 

rendeltetése megváltozik és a besorolás megváltoztatása összhangban áll a nemzeti vagyonról szóló törvény 

rendelkezéseivel. 

(3) Az önkormányzat tulajdonában nincs olyan vagyonelem, mely nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

vagyonnak minősül.  

 

3. Vagyonleltár 

 

5. § (1) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyonállapot 

szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben. 

(2) A vagyonleltár a számvitelben értéken nyilvántartott 

a) ingatlanokat és vagyoni értékű jogot a nyilvántartott értéken, vagy becsült értéken, az értéken nyilván nem 

tartottat tételesen, 

b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerinti értéken, 

c) az értékpapírokat, üzletrészeket, részesedéseket tételesen és névértéken a számviteli politikában 

meghatározott értéken veszi számba. 

(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva kell a képviselőtestületnek bemutatni. 



(4) A vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak, az önkormányzati ingatlanok vagyonkataszterében 

szereplő ingatlanok adataival való egyezőségét biztosítani kell. 

(5)  A december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó 

leltározást két évente kell végrehajtani az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében. A többi eszközt 

és a forrásokat minden évben leltározni kell. 

(6) A vagyonleltár összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében és az ingatlanok esetében az 

ingatlankataszterben szereplő, megfeleltethető adatok egyezőségéről és közzétételéről a polgármester 

gondoskodik. 

 

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása  

 

6. § (1) A tulajdonosi jogot a rendeletben foglaltak szerint  Nagylók Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban: képviselő-testületet) gyakorolja.  

 (2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái:  

a) önálló vállalkozás, valamint vállalkozásokban való részvétel,  

b) tulajdonba adás,  

c) bérbeadás,  

d) használatba adás. 

(3) A Képviselő-testület az 1.  mellékletben felsorolt forgalomképtelen illetőleg a 2. mellékletben felsorolt 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak esetében a (2) bekezdés c-d) pontjában foglalt hasznosítási 

módokról egyedi kérelem alapján, minősített többséggel határoz.  

(4) A 3. mellékletben szereplő üzleti vagyontárgyak hasznosítása egyedi kérelem alapján történik. A kérelem 

tárgyában a képviselő-testület minősített többséggel határoz.  

 (5) A tulajdonosi jogok gyakorlója, az önkormányzat vagyontárgyait vagyonkezelési szerződéssel a rendelet 

keretein belül bízhatja másra.  

 

7.§ (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a 

képviselő-testület határoz. 

(2) Ha a vagyon kedvezményes vagy ingyenes felajánlása a  9.§-ában megjelölt vagyonkezelő részére történik, 

a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz 

esetlegesen kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.. 

(3) Ajándékként, örökségként sem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhei elérik vagy meghaladják 

a hagyaték értékét. 

 

8.§ (1)  A képviselő-testület a következő 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) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető 

e) ha a kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel, illetve a kötelezett halála miatt a követelés nem érvényesíthető 

f) amely elévült. 

 

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni, mivel ezen 

tételek az önkormányzat vagyonmérlegében nem szerepelhetnek. 

(3) A tárgyévi költségvetési törvényben kis értékű követelésként megállapított értékhatárt el nem érő és az (1) 

bekezdésben meghatározott esetekben a követelés törléséről a képviselő-testület dönt. 

 

5. Az önkormányzati vagyonkezelők 

 

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat közfeladatainak átadásához kapcsolódóan  az önkormányzat 

tulajdonában , az önkormányzati fenntartású intézmények használatában lévő vagyonára vagyonkezelői jogot 

létesíthet. A vagyonkezelői jog pályázati eljárás nélkül ingyenesen, a vagyonkezelői szerződéssel engedhető át 

a törvényben meghatározott szervek részére. 

(2)  A vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a 

számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a 



vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot nem 

ruházhatja át. 

(3) A vagyonkezelő köteles a kezelésébe átvett vagyont fokozott gondossággal kezelni, a vagyon védelmét 

biztosítani, köteles a kezelésébe lévő vagyontárgyakat fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával 

kapcsolatos feladatok ellátására.  

(4) A vagyonkezelő jogosult a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak 

szedésére, birtokvédelemre, a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb 

hasznosítására. 

(5) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a képviselő-testület – 

a körjegyzőség közreműködésével – ellenőrzi. 

(6) A vagyonkezelő köteles a tulajdonos felhívására az ellenőrzésre jogosultak részére vagyonnal kapcsolatos 

adatokat szolgáltatni, az ellenőrzéshez szükséges iratokba betekintést engedni. 

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezeléssel kapcsolatos  feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében 

köteles számot adni. 

 

6. A vagyon kedvezményes átengedése, fejlesztési támogatás nyújtása 
10. § (1) Az önkormányzat vagyonának tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy az önkormányzati 

vagyon használatát kedvezményesen átengedni egyedi döntéssel, közérdekű kötelezettségvállalás, 

közalapítvány javára, alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, egyházak, társadalmi és 

nonprofit szervezetek részére, más önkormányzat részére feladat- és hatáskör átadása vagy ingatlanok tulajdoni 

helyzetének rendezése kapcsán lehet. 

(2) Az önkormányzati vagyon kedvezményes átruházásáról, valamint megszerzéséről a képviselő-testület 

minősített többséggel határoz. 

(3) A képviselőtestület által nyújtott nem normatív céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program megvalósítási helyét, amennyiben a támogatási 

összeg a 200.000 Ft-ot adott költségvetési évben eléri, az önkormányzat honlapján  a polgármester harminc 

napon belül nyilvánosságra hozza. 

(4) A képviselő-testület pénzeszközei felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó 

5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, 

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba 

adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés 

értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a 

szerződés létrejöttét követő harminc napon belül az önkormányzat honlapján, a  körjegyzőség hirdetőtábláján a 

polgármester nyilvánosságra hozza. 

 

7. Vagyonértékesítés  

 

11. § (1) A képviselő-testület bruttó 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonát versenyeztetés útján, az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával 

értékesíti.  

(2) Versenytárgyalási eljárási rendjét a képviselő-testület az adott esetben egyedileg határozza meg. 

(3) Az üzleti vagyon átruházásához, bérbeadásához, ingyenes és határidő nélküli használatba adásához, 

megterheléséhez, gazdasági társaságba, alapítványba történő beviteléhez a képviselőtestület minősített többségű 

döntése szükséges.  

 

8. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 

12.§ (1)  Az önkormányzat tulajdonában lévő – az üzleti vagyon körébe tartozó - lakások és építmények 

értékesítését megelőzően a képviselő-testület ingatlan értékbecslő szakvéleményét szerzi be a vételár 

megállapításához.  

(2) Az önkormányzat a tulajdonában lévő földterületek értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét 

a helyben kialakult fogalmi értékben határozza meg. 

(3) Az önkormányzat a tulajdonában lévő építési telkek értékesítése esetén az építési telkek értékét 15 Ft/m
2 

-

ben határozza meg, egyéb telkek esetén pedig, az adott vagyontárgy értékéről egyedileg dönt. 



(4) Ingó vagyon értékesítése, megterhelése esetén az önkormányzat az adott vagyontárgy értékét a könyv 

szerinti nyilvántartási értékben - amennyiben a piaci érték ennél magasabb, akkor a piaci forgalmi értéken - 

határozza meg.  

(5)  Az önkormányzat a tulajdonában lévő értékpapírok értékét értékesítés, megterhelés esetén névértéken - 

amennyiben a piaci érték ennél magasabb, akkor a piaci forgalmi értéken - határozza meg. 

 

 

9. Önkormányzati telkek értékesítésére vonatkozó különös szabályok  

 

13. § (1) Az önkormányzat által a rendezési terv alapján kialakított építési telkek értékesítésekor az ebben a 

szakaszban megfogalmazott szabályokat az irányadók.  

(2) A képviselő-testület az értékesítésre kijelölt építési telkeket a rendelet 5. mellékletében határozza meg és 

hirdeti meg. 

(3) A vevő kötelessége a tulajdonjog bejegyzésétől számított  négy éven belül  lakóházzal való beépítése, ennek 

biztosítására az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki.  

(4) A beépítési kötelezettséget és a visszavásárlási jog kikötését a képviselő-testület az adásvételi szerződésben 

rögzíti.  

(5) Telekvásárlási szándékot bejelenteni a polgármesterhez benyújtott kérelemmel lehet.  

(6)  A teljes vételárat a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben köteles megfizetni.  

(7) A szerződéseket az önkormányzat nevében és felhatalmazásával a polgármester köti meg.  

 

10. Záró rendelkezések  

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2001. 

(XII.01.) önkormányzati rendelet.  

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

                            Tóth József                                                     Gálné Papp Erika 

                            polgármester                                                         körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet 2012. március 23.napján kihirdettem. 

 

Nagylók, 2012…március 23. 

        /:Gálné Papp Erika:/ 

                                                                   körjegyző 



1. melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4. /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 

 

 

Nagylók Községi Önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő törzsvagyona  

 

 

 Az ingatlan 

 A B C D 

megnevezése helye hrsz. terület m2 

1 árok (csapadékvíz elvezető)  12 691 

2 közterület út  43/4 1190 

3 Ady E. utca Ady utca  45 6086 

4 névtelen utca   56 1575 

5 Dózsa utca  Dózsa utca  86 2 ha 1139 

6 névtelen utca   97 2413 

7 Zalka utca  Zalka utca  123 6484 

8 Béke utca  Béke utca  170 5481 

9 névtelen utca   180 1043 

10 Fürst S. utca  Fürst utca  267 7501 

11 Sallai utca  Sallai utca  280 3906 

12 Hámán Kató utca  Hámán K. utca 294 4381 

13 Bem József utca  Bem utca  312 4841 

14 Béke utca  Béke utca  331 5406 
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15 Hunyadi J. utca  Hunyadi utca  332 2 ha 3547 

16 Szél utca  Szél utca  333 9511 

17 József Attila utca  József utca  345 6132 

18 Arany János utca  Arany utca  359 4435 

19 Munkácsy utca  Munkácsy utca  383/1 2196 

20 Rózsa Ferenc utca  Rózsa utca  400/1 7356 

21 József Attila utca  József  utca  430 7959 

22 névtelen utca   447 3726 

23 Petőfi utca  Petőfi utca  468 1 ha 4865 

24 névtelen utca   493 4517 

25 Vasút utca  Vasút utca  496 5845 

26 Május 1. utca  Május 1. utca  502 3381 

27 Alkotmány utca  Alkotmány utca  522 7226 

28 Kiss E. utca  Kiss utca  535 6039 

29 Vörös Október utca  Vörös Október u. 545 9855 

30 Vörös Csillag utca  Vörös Csillag u.  546 5881 

31 Úttörő utca  Úttörő utca  567 9107 

32 Dimitrov utca  Dimitrov utca  592 6539 

33 Rákóczi F. utca  Rákóczi utca  637 1 ha 3245 

34 Kossuth Lajos utca  Kossuth utca  666 1 ha 2820 

35 zártkert közút  belterület  1007 4856 

36 zártkert közút belterület  1008 809 

37 zártkert közút belterület  1026 1159 

28 zártkert közút belterület  1062 950 

39 zártkert közút belterület  1079 841 
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40 zártkert közút belterület 1094 787 

41 zártkert közút belterület 1109 763 

42 beép. terület Ady utca  2 2859 

43 beép. terület Ady utca 44/1 1800 

44 saját használatú út  belterület  483 1554 

45 közterület  belterület  465 1449 

46 közterület (Hősök tere) belterület  1/4 4357 

47 külterületi temető  külterület  092 5996 

48 külterületi temető  külterület  0157 3178 

49 külterületi közút  külterület  062 1 ha 6089 

50 külterületi árok  külterület  0209 233 

51 közterület (árok) külterület  0202 207 

52 külterületi út  külterület  030/2 413 

53 vízmosás külterület  0184/2 1 ha 2426 

54 gyep (legelő) és út  külterület  0195 4 ha 3095 

55 erdős terület  belterület  3 1047 

56 országos közút (sárbogárdi) külterület  069/2 1 ha 9425 

57 országos közút (sárbogárdi) külterület  0184/1 3 ha 1677 

58 beépítetlen terület Munkácsy u. 375/6 369 

59 saját használatú út belterület 469 3172 

60 saját használatú út belterület 608 2708 

61 árok külterület 07 2785 

62 árok külterület 08 1463 

63 árok külterület 035 754 

64 árok külterület 093 2340 
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65 árok külterület 0198 1740  

66 árok külterület 0218/4 4306 

67 saját használatú út külterület 03/25 1 ha 2139 

68 saját használatú út külterület 05 4898 

69 saját használatú út külterület 09 821 

70 saját használatú út külterület 024 1 ha 7246 

71 saját használatú út külterület 026/1 2318 

72 saját használatú út külterület 026/2 41 

73 saját használatú út külterület 028 1589 

74 saját használatú út külterület 029/6 4825 

75 saját használatú út külterület 032 1 ha 7880 

76 saját használatú út külterület 033 3007 

77 saját használatú út külterület 063 1 ha 0470 

78 saját használatú út külterület 064/22 5724 

79 saját használatú út külterület 0107 1569 

80 saját használatú út külterület 0135 2077 

81 saját használatú út külterület 0139 2032 

82 saját használatú út külterület 0143 5357 

83 saját használatú út külterület 0144 1 ha 7065 

84 saját használatú út külterület 0145/7 785 

85 saját használatú út külterület 0146 8498 

86 saját használatú út külterület 0148 3965 

87 saját használatú út külterület 0161 830 

88 saját használatú út külterület 0165/4 2218 

89 saját használatú út külterület 0168 1 ha 1154 
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90 saját használatú út külterület 0169 1 ha 1355 

91 saját használatú út külterület 0186 1965 

92 saját használatú út külterület 0188/10 633 

93 saját használatú út külterület 0190 1 ha 0580 

94 saját használatú út külterület 0191 2972 

95 saját használatú út külterület 0196 459 

96 saját használatú út külterület 0200 3081 

97 saját használatú út külterület 0206 1089 

98 saját használatú út külterület 0210 4 ha 1917 

99 saját használatú út külterület 0221 1 ha 4341 

100 saját használatú út külterület 0223 4265 

101 saját használatú út külterület 0234 901 

102 saját használatú út külterület 0239 2 ha 2699 

103 saját használatú út külterület 0241 1 ha 5195 

104 saját használatú út külterület 0242/4 837  

105 anyaggödör (szemetes) külterület 0242/6 6103  

106 szennyvíztelep területe Külterület (Hantos) 010/5 5 ha 3501
 

107 út Belterület 495/9 3376
 

108 helyi közút Külterület 02 6019 
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2. melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4 /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 

 

Nagylók Községi Önkormányzat korlátozottan fogalomképes törzsvagyona  

 

Az ingatlan  

 A B C D 

megnevezése helye hrsz.  területe m 
2 
 

1 Sportpálya Kossuth utca  645 4 ha 0508 

2 Ravatalozó épület Szilfai temető  0236 33  

3 Közösségi Ház  Kossuth u.1. 642 5744 

4 Községháza  Hunyadi utca 1.  415 2182 

5 Általános Iskola  Kossuth utca  644 4184 

6 Orvosi rendelő  Rákóczi utca  640/1 2866 

7 Vízmű (kút)  Munkácsy utca  375/4 697 

8 Rendőrségi épület  Hunyadi utca  1/2 38 

9 Óvoda  Hunyadi utca  413/3 1436 

10 Víztorony  Kossuth u. vége  0242/2 404 

11 Vízmű telep Rákóczi utca  421/1 2709 

12 beépítetlen terület, óvoda udvar belterület 413/2 1331 

13 szeméttelep Adony 0195/2 7038 
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3. melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4. /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 

 

Nagylók Községi Önkormányzat üzleti vagyona 

 

 Az ingatlan  

A B C  

megnevezése helye hrsz. terület m2 

1 mg. föld (rét, erdő, út, árok) Munkácsy utca  375/5 1 ha 1354 

2 rét  Munkácsy utca 376/2 5386 

3 közterület (rét, erdő, út, árok) Munkácsy utca 375/7 7954 

4 rét (vízmű mögötti terület)  Rózsa utca 409 6902 

5 rét  Rákóczi utca 421/2 7092 

6 beépítetlen terület  Kiss E. utca 593/2 4871 

7 meg. terület kertek vége vasút 

határvonal 

Rákóczi utca mögött 609 2262 

8 mezőgazdasági föld (kert) Rákóczi utca  610 2025 

9 mezőgazdasági föld (kert) Rákóczi utca  611 2640 

10 mezőgazdasági föld (kert) Rákóczi utca  612 1618 

11 mezőgazdasági föld (kert) Rákóczi utca  613 1597 

12 mg. terület (hantosi út melletti erdő)   1121 2039 

13 beépítetlen terület  Zalka utca  109 2392 

14 beépítetlen terület Béke utca  171 2809 
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15 beépítetlen terület Béke utca  172 2518 

16 beépítetlen terület (rét) Petőfi utca  467  1 ha 1391 

17 beépítetlen terület Petőfi utca  489 4305 

18 mg. föld (szántó) Vasút utca  494 4201 

19 mg. föld (szántó) Vörös Csillag u.  536 6384 

20 építési telek Fürst S. utca  668/6 5000 

21 építési telek Fürst S. utca  668/13 1758 

22 beépítetlen terület  Kossuth utca  662 1741 

23 szántó külterület  048/4 8 ha 3627 

24 szántó külterület  031/2 1 ha 6564 

25 szántó külterület  029/2 1 ha 5983 

26 szántó külterület  025/2 4442 

27 szántó külterület  0225/2 23ha 0942
11 

28 szántó külterület  0197/5 2 ha 0580 

29 szántó külterület  0197/2 2175 

30 szántó külterület  0197/1 2198 

31 szántó külterület  0188/5 3 ha 9400 

32 gyep külterület  0201/4 18 ha 8036 

33 gyep külterület 0199/17 7441 

34 gyep külterület  0197/4 2680 

35 gyep külterület  0188/6 3607 

36 gyep külterület  0188/8 6772 

37 gyep külterület  0188/9 5 ha 6403 

28 gyep külterület  0188/11 3731 

39 gyep külterület  0170/2  22 ha 1487 
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40 halastó, nádas, gyep külterület 0188/7 10 ha 2116 

41 beépítetlen terület belterület  661/2 193 

42 szántó külterület 0188/17 121 

43 szántó, erdő külterület 0188/18 9 ha 0075 

44 lakóház, udvar, gazd. ép. Sárszentágota 045 184 

45 beépítetlen terülte Sárszentágota 149 293 

46 lakóház, udvar Nagylók, Petőfi utca 35. 470 4531 

     47 lakóház, udvar Nagylók, Ady utca 2. 46 1464 

48 beépítetlen terület Nagylók, Zalka M. u. 108 2392 

49 beépítetlen terület Nagylók, Zalka M. u. 110 2392 

50 beépítetlen terület Nagylók, Dimitrov. u. 593/1 2437 

51 beépítetlen terület Nagylók, Fürst S. u. 668/11 1770 

52 beépítetlen terület Nagylók, Fürst S. u. 668/12 1732 
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                           Az önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről, üzletrészekről, részesedésekről 
 

  

 

 Részvények  

A B C D D E 
beszerzés 

időpontja 

megnevezése címlete darab száma sorozat száma névértéke 

1 1996.06.19 Fejérvíz Zrt  10.000 3 068530-068532 30.000 

2 1996.06.19 Fejérvíz Zrt. 100.000 11 064711-064820 1.100.000 

3 1996.06.19 Fejérvíz Zrt. 1.000.000 1 049101-049200 1.000.000 

4 2003.06.12 ELMIB Rt.  10.000 43 A029447-A029489 430.000 

5 2004.12.31 ELMIB Rt. 10.000 50 A134312-A134361 500.000 

6 2005.12.31 ELMIB Rt. 10.000 60 A143682-A143741 600.000 

7 2005.12.31 ELMIB Rt. 10.000 2 A005572-A005576 20.000 

8 2006.12.31 ELMIB Rt. 10.000 6 A006898-A006903 60.000 

9 2006.12.31 ELMIB Rt. 10.000 70 A172722-A172791 700.000 

10 2007.12.31 ELMIB Rt. 10.000 2 A008298-A008299 20.000 

11 2007.12.31 ELMIB Rt. 10.000 80 A199442-A199521 800.000 

12 2008.12.31 ELMIB Rt. 10.000 100 A218282-A218381 1.000.000 

13 2009.12.31 ELMIB Rt. 10.000 4 A011181-A011184 40.000 

14 2009.12.31 ELMIB Rt. 10.000 50 A257502-A257551 500.000 

15 2004.11.15 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt. 1.000 18 A00191-A00208 18.000 

16 2004.11.15 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt. 1.000 1 B00007 1.000 

3. b.  melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4. /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 
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 Részesedések 
 A B C 

bekerülés 

időpontja 

megnevezése névértéke 

1 1996.06.19 Fejérvíz Zrt. 49.239.000 

2 2011.05.10 Nagylók Településfejlesztési Kft. 100.000 
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4. melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4. /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 

 

 

Nagylók Községi Önkormányzat jogilag rendezetlen vagyontárgyai 
 

 

 

 Az ingatlan  

A B C D 

megnevezése helye hrsz. területe m
2
 

1 Fm-i vízművek központi Épületek  Szfvár 8678/1 8212 

2 Fm-i Vízművek Szfvár. Élmunkás utca  Szfvár  8678/2 1155 

3 Központi vízmű épületek. Pusztaszabolcs  111 2602 

4 Központi vízmű épületek  Bicske  1677/1 2700 

5 Központi vízmű épületek Sárbogárd  1975 2201 

6 Központi vízmű épületek Mór  1477/8   703 

7 Központi vízmű épületek Szabadbattyán  1198 1207 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5. melléklet 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  4. /2012. (III.23.) önkormányzat rendelethez 

 

Nagylók Községi Önkormányzat értékesítésre kijelölt építési telkei 

 

 

  

 Az ingatlan  

A B C D 

megnevezése helye hrsz. területe m
2
 

1 építési telek Zalka u. 14. 109 2392 

2 építési telek Fürst S. u. 668/6 5000 

3 építési telek Zalka M. u.13. 108 2393 

4 építési telek Zalka M. u.15 110 2392 

5 építési telek Dimitrov u.  593/1 2437 

6 építési telek Fürst S. u. 668/11 1770 

7 építési telek Fürst S. u. 668/12 1732 

 


