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Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2013. (III. 29.)  
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről 
 

/módosításokkal egységes szerkezetben/ 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 109. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Mhötv. 42. § 1. 
pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §  
 

A rendelet hatálya 
 

(1) E rendelet hatálya Vámosszabadi Község Önkormányzata tulajdonában lévő, illetve 
tulajdonába kerülő ingatlanokkal és ingó vagyontárgyakkal, valamint vagyoni értékű jogokkal 
(továbbiakban: önkormányzati vagyon) való gazdálkodásra terjed ki. 

(2) E rendelet a költségvetési szervek gazdálkodási rendjét nem érinti. 

 

2. § 

Az önkormányzat vagyona 

 

(1) Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket a rendelet 1/A. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 

(2) A törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét a rendelet 
1/B. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzati üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a rendelet 1/C. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat törzsvagyona részeként nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősíti a következő vagyonelemeket: 

 „Szabadi” Temető (Rét u.; 057. hrsz.) 

 „Vámosi” Temető (Temető u.; 205. hrsz.) 
 
 

3. § 
 

Vagyoni nyilvántartás, beszámolás 
 

(1) Az Önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint kell 
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nyilvántartást vezetni. 
  

4. § 
 

Rendelkezés a vagyonnal 
 

(1) Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó 
közép- és hosszú távú célkitűzéseket az önkormányzat gazdasági programja és e rendelet 2. sz. 
mellékletét képező vagyongazdálkodási terv tartalmazza. 
 
(2) Az éves aktuális célkitűzéseket a költségvetési rendelet tartalmazza. 
 
(3) Az üzleti vagyon elidegeníthető, hitel fedezetéül szabadon felhasználható, vállalkozásba 
vihető. 
 
(4) Az Önkormányzat vagyonának üzemeltetéséről, állagának megóvásáról, a Képviselő-testület 
Hivatala, intézményei, társulások, valamint üzemeltetési és közszolgáltatási szerződések útján 
gondoskodik. 
 

5. § 
 

A tulajdonosi jogok gyakorlása, az önkormányzati vagyon kezelése- és hasznosítása 
 

(1) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület, valamint a 
polgármester gyakorolja. 

(2) A vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási ügyekben az Önkormányzat jognyilatkozatait a 
polgármester útján teszi meg. A polgármester a jognyilatkozatait a Képviselő-testület 
felhatalmazása alapján teheti meg.  

(3) Az 2. § (1) bekezdésébe foglalt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonba, 
valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó, 
önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyont elidegeníteni, használati jogát átruházni, gazdasági 
társaságba, vagy alapítványba bevinni, vagy egyéb módon hasznosítani kizárólag a Képviselő-
testület döntésével lehet.  

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan szolgalmi- és vezetékjoggal, 
valamint használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról az ingatlan forgalomképességére tekintet nélkül a Képviselő-testület 
dönt. 

(5) A (3) bekezdésbe foglalt nemzeti vagyon, illetve az üzleti vagyon tekintetében 6 millió forint 
értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni, a vagyon feletti kezelés jogát, a vagyon 
használatát – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

(6) Az üzleti vagyon részét képező vagyontárgyak értékesítésére – értékhatártól függetlenül – a 
Képviselő-testület jogosult.  

(7) Az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás célú helyiségek bérlőit a polgármester a 
Képviselő-testület egyetértésével jelöli ki. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját a 
Képviselő-testület, a költségvetési rendeletben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges 
mértékben, rendeletben állapítja meg. 
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(8) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítése az Önkormányzati Hivatal feladata. A 
vagyonhasznosítás során versenytárgyalás tartható, melyet a pályáztatási és licitálási szabályzat 
alapján kell lebonyolítani, ami jelen rendelet 3. sz. mellékletét képezi.  

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonának hasznosításakor figyelembe veszi a közép, 
illetve hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. A nemzeti vagyon – tulajdonjogot nem érintő – 
hasznosításáról a vagyon használója dönt. Az intézmények gyakorolhatják annak a 
törzsvagyonnak a használati jogát, ami az adott intézmény alapító okiratában vagy 
vagyonkimutatásában szerepel.  Az intézmény használatában levő vagyontárgyak hasznosítása az 
intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A vagyonhasznosításból származó bevétel az 
intézmény bevételét képezi. A bérleti díjat a Képviselő-testület, a költségvetési rendeletben 
javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges mértékben, rendeletben állapítja meg. Az 
intézmények a használati jogukat a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek 
gyakorolni. 

(10) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingóságok, dolgok értékesítése, ingyenes használatba 
adása, selejtezése a Képviselő-testület hatásköre. 

(11)1 Önkormányzat vagyonát a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal és Vámosszabadi 
Vackor Óvoda, továbbá vagyonkezelési szerződés alapján az önkormányzati közfeladatot ellátó 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezeli. 

(12) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati 
vagyonnal - az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül - e rendelet és egyéb hatályos 
jogszabályok keretei között gazdálkodik. 

(13) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 

 

5/A. §2 
Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelés 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes 
vagyonára, valamint ezen vagyon rendeltetésszerű használatát biztosító ingó vagyontárgyakra, az 
önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva – az adott közfeladat ellátásához szükséges 
vagyon körére – vagyonkezelői jogot létesíthet.  

(2) A vagyonkezelői jog létesítéséről a Képviselő-testület egyedi döntést hoz. 

(3) A Képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel ruházza át a 
vagyonkezelőre. A vagyonkezelési szerződést a polgármester köti meg. 

(4) A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel történő átruházása ingyenesen, 
versenyeztetés nélkül történik, kivéve, ha Képviselő-testület egyedi döntéssel másként határoz. 

(5) Amennyiben a Képviselő-testület egyedi döntéssel az önkormányzati vagyon vagyonkezelési 
szerződéssel történő átadásnak versenyeztetéséről határoz, úgy a vagyonkezelői jogot jelen 
rendelet 3. számú mellékletét képező pályázati és licitálási szabályzat alapján – nyilvános pályázat 
útján – ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni.  

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben – a pályázat kiírása előtt – az Önkormányzat 
köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelői jogot valós értéken – a közfeladat 
ellátásának garanciáit is figyelembe véve – a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni. A 

                                                           
1 Módosította a 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. június 25. napjától. 
2 Beiktatta a 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. június 25. napjától. 
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vagyonkezelői jog ellenértékét forgalmi értékbecslés bruttó adatai alapján kell megállapítani. Az 
ellenérték mértéke a vagyon könyv szerinti bruttó értékének 0,1%-ánál alacsonyabb nem lehet. 

 
5/B. §3 

Vagyonkezelési szerződés 

 

(1) A vagyonkezelői jog a vagyonkezelési szerződés megkötésével keletkezik. Ingatlanra 
vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés is 
szükséges. 

(2) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel a közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó 
önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell különösen: 

a) a vagyonkezelő által ellátandó közfeladatot és a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó egyéb 
tevékenységeket, 

b) a vagyonkezelésbe adott eszközöknek az Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival 
megegyező tételes jegyzékét az értékkel együtt, azon belül az önkormányzati feladathoz 
kapcsolódó vagyon megjelölését, 

c) a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról legalább a vagyoni eszközök elszámolt 
értékcsökkenésének megfelelő mértékben történő gondoskodásra, illetőleg e célokra az 
értékcsökkenésnek megfelelő mértékű tartalék képzésére vonatkozó rendelkezéseket, 

d) az 5/A. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a vagyonkezelői jog megszerzésének 
ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét,  

e) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 

f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, a teljesítés biztosítására 
szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat (bankgarancia, vagyonbiztosítás), 

g) a vagyonkezelési szerződés időtartamát, 
h) a rendkívüli és azonnali felmondás eseteit, 
i) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos és a 

vagyonkezelői jog megszűnése következtében fennálló elszámolást, 
j) az ingatlan-nyilvántartási rendelkezéseket és ennek viselésére vonatkozó szabályokat, 
k) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat, 
l) környezetkárosítási nyilatkozatot, melynek értelmében a vagyonkezelő felel a károsodástól 

mentes környezeti állapot megőrzéséért. 
 

5/C. §4 
Vagyonkezelői jog gyakorlására vonatkozó szabályok 

 

(1) A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai és 
terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ide értve a számvitelről szóló törvény szerinti 
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti 
el, nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.  

(2) A vagyonkezelő köteles: 

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, 

                                                           
3
 Beiktatta a 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. június 25. napjától. 

4
 Beiktatta a 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. június 25. napjától. 
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b) teljesíteni az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettséget, 

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni 
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben gondoskodni, illetőleg e 
célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni, továbbá a tartalék 
elszámolásáról és felhasználásáról a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint az 
Önkormányzatnak elszámolni, 

d) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb 
kötelezettségeket, 

e) ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot saját költségen az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyeztetni. 

 
5/D. §5 

 

(1) A vagyonkezelő köteles gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséről, 
állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról. 

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható 
gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 

(3) A vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos döntéseket a 
nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között a vagyonkezelő hozza meg.  

 
5/E. §6 

A vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
 

(1) A vagyonkezelő az Önkormányzat részére – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles 
adatot szolgáltatni. 

(2) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a 
kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat – az Önkormányzati Hivatal közreműködésével – 
ellenőrzi. 

(3) Az ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében 
különösen az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének 
biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes vagy az Önkormányzat érdekeit sértő, illetve 
hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása. 

(4) A tulajdonosi ellenőrzés keretében az Önkormányzat jogosult: 

a) a vagyonkezelésben lévő önkormányzati ingatlan területére belépni, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra, a vagyonkezelésre vonatkozó adat 
szolgáltatásának és okirat bemutatásának kérésére, 

c) a vagyonkezelőtől írásban vagy szóban felvilágosítás kérni, az ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó iratokba és más – a külön jogszabályban meghatározott adat – és titokvédelmi 
előírások betartásával – dokumentációkba betekinteni, másolatot készíteni, ennek 
érdekében a vagyonkezelő szerv irodai helyiségébe belépni és ott tartózkodni. 
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(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles: 

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni és abban együttműködni, 
b) az ellenőrzést végző részére a szükséges tájékoztatást írásban vagy szóban megadni, az 

iratbetekintést biztosítani 
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, 

adatok) teljességéről nyilatkozni, 
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján megtett intézkedésekről az Önkormányzatot 

30 napon belül tájékoztatni. 
 

 
5/F. §7 

A vagyonkezelő kötelezettsége 
 

(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a 
vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat, kivéve, ha ehhez az Önkormányzat 
előzetesen hozzájárult. 

(2) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles 
tájékoztatni az Önkormányzatot: 

a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult, 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre 

irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, 
c) ha 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott 

halasztást, 
d) ha ellene végrehajtási eljárás indult, 
e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget 

jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés előírja. 
 

 
5/G. §8 

 

(1)  Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati 
vagyonnal a vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott 
vagyonban kárt okoz. 

(2)  Az Önkormányzat a határozatlan idejű, valamint a határozott idejű vagyonkezelési szerződést 
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha 

a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 
vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 

b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően 
megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, 
vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt 
csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 
hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 
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5/H. §9 

(1)  A vagyonkezelési szerződés részleges megszűnése, vagy a vagyonkezelési szerződés hatálya 
alá tartozó vagyonelemek körének megváltozása esetén a vagyonkezelő a változás 
bekövetkezésétől számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni a szerződés módosítását. 

 
6. § 

 
Követelések elengedése 

 
(1) Az Önkormányzat - a (2) bekezdésben foglalt kisösszegű követelések kivételével - 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 bizonyított, 
g) ha az adós működését a követelés megfizetése ellehetetleníti, 
h) ha a követelés megfizetése munkahelyek megszűnését okozza, 
i) ha az adós magánszemély, vagy közeli hozzátartozója megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

 
(2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében 
lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, 
melyek szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület-használati díjból és munkavállalókkal 
szembeni követelésekből származnak. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a 
követelés törlése előtt legalább 3 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés 
beszedését. 
 
(3) A követelések elengedése kizárólag a Képviselő-testület hatásköre. 

 
 

7. § 
 

Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása 
 
(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, megterhelésére irányuló 
döntést megelőzően meg kell határozni az adott vagyontárgy forgalmi értékét. 
A forgalmi érték megállapítása: 

- ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, a 
döntést megelőző 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, 

- ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, 
kereskedelemben kapható dolog ára, illetve könyv szerinti érték. 

E rendelet alkalmazásában a forgalmi érték ÁFA nélkül értendő. 
 
(2) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének 
tekinteni. 

                                                           
9
 Beiktatta a 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. június 25. napjától. 

 

 



8 
 

 
8. § 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/1997. (III. 27.) és az azt módosító 15/2004. (X. 18.) 
Képviselő-testületi rendelet. 
 
Vámosszabadi, 2013. március 28. 
 
 
 
 Kukorelli Norbert                 dr. Torma Viktória 
             alpolgármester                                       jegyző 

 
 
 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve 
Vámosszabadi, 2013. március 28. 
 
 
 
          dr. Torma Viktória  
          jegyző 
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4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 
 1/A. sz. melléklete10 

 
Az önkormányzati törzsvagyon részletezése 

 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyoni körébe tartozó 
vagyontárgyak: 
 
1.1. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak: 
 

a) helyi közutak és műtárgyaik 
 
- Bekötő út 16/3 hrsz. 
- Névnélküli út 18/2 hrsz. 
- Bajcsy-Zsilinszky u. 32 hrsz. 
- Erdélyi-köz 58 hrsz. 
- Fő u. 80 hrsz. 
- Út 014 hrsz. 
- Út 016/1 hrsz. 
- Út 019/23 hrsz. 
- Út 023 hrsz. 
- Út 025 hrsz. 
- Út 028 hrsz. 
- Út 029 hrsz. 
- Út 034 hrsz. 
- Út 039 hrsz. 
- Út 044/1 hrsz. 
- Út 044/2 hrsz. 
- Út 050 hrsz. 
- Út 051 hrsz. 
- Út 058/9 hrsz. 
- Út 059/8 hrsz. 
- Út 059/30 hrsz. 
- Út 059/34 hrsz. 
- Út 059/43 hrsz. 
- Út 059/76 hrsz. 
- Út 071 hrsz. 
- Út 083 hrsz. 
- Út 085 hrsz. 
- Temető u. 129 hrsz. 
- Kis u. 135/1 hrsz. 
- Névnélküli út 146/10 hrsz. 
- Sziget u. 154 hrsz. 
- Névnélküli u. 189/11 hrsz. 
- Vámosi körút 214/14 hrsz. 
- Kertész u. 215 hrsz. 
- Névnélküli u. 221/2 hrsz. 
- Levendula u. 221/37 hrsz. 
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- Rozmaring u. 221/52 hrsz. 
- Boglárka u. 221/69 hrsz. 
- Orgona u. 221/86 hrsz. 
- Nyárfa u. 221/101 hrsz. 
- Híd és út 222 hrsz. 
- Névnélküli u. 230/1 
- Kökényszeg u. 230/6 
- Kossuth L. u. + buszváró + Milleniumi kereszt 338/1 hrsz. 
- Névnélküli u. 353/4 hrsz. 
- Tó sor 355 hrsz. 
- Névnélküli u. 356 hrsz. 
- Névnélküli u. 368/1 hrsz. 
- Béke u. 368/12 hrsz. 
- Névnélküli u. 368/23 hrsz. 
- Névnélküli u. 369/1 hrsz. 
- Névnélküli u. 369/4 hrsz. 
- Duna u. 381 hrsz. 
- Névnélküli u. 406 hrsz. 
- Névnélküli u. 500/2 hrsz. 
- Újtelep u. 516 hrsz. 
- Névnélküli u. 530 hrsz. 
- Út 619/1 hrsz.  
- Út 619/2 hrsz. 
- Vadgesztenye u. 652 hrsz. 
- Ringló u. 837 hrsz. 
- Újfalusi u. 846 hrsz. 
- Galagonya u. 866 hrsz. 
- Út 872 hrsz. 
- Halász u. 880 hrsz. 
- Út 0111/2 hrsz. 
- Út 0113 hrsz. 
- Út 0116 hrsz. 
- Út 0123 hrsz. 
- Út 0124 hrsz. 
- Út 0135 hrsz. 
- Út 0142 /1 hrsz. 
- Út 0143 hrsz. 
- Út 0144 hrsz. 
- Duna-szálló bejárú út 0146/5 hrsz. 
- Út 0155 hrsz. 
- Út 0158 hrsz. 
- Út 0164/3 hrsz. 
- Út 0166 hrsz. 
- Út 0169 hrsz. 
- Út 0178/3 hrsz. 
- Út 0186/6 hrsz. 
- Út 0188 hrsz. 
- Út 0190 hrsz. 
- Út 0201 hrsz. 
- Út 0206 hrsz. 
- Út 0214/18 hrsz. 



11 
 

- Út 0220 hrsz. 
- Út 0225 hrsz. 
- Út 0230 hrsz. 
- Út 0259 hrsz. 
- Út 0263/4 hrsz. 
- Út 0263/65 hrsz. 
- Út 0263/121 hrsz. 
- Út 0263/123 hrsz. 
- Út 0268/2 hrsz. 
- Út 0271 hrsz. 
- Út 0272/4 hrsz. 
- Út 0275/32 hrsz. 
- Út 0277/7 hrsz. 
- Nád u. 0284 hrsz. 
- Út 0285/4 hrsz. 
- Sás u. 0289/1 hrsz. 
- Út 0299/3 hrsz. 
- Út 0311 hrsz. 
- Erdő és út 0329 hrsz. 
- Orgona u. 221/86 hrsz. 
 
Műtárgyak: 
- Autóbusz-forduló 06/7 hrsz. 
- Buszváró (Bekötő u.) 16/3 hrsz. 
- Buszváró (Vámosi krt.) 214/14 hrsz. 
- Buszváró (Kossuth L. u.) 338/1 hrsz. 
- Buszváró (Duna u.) 381 hrsz. 
- Autóbuszvárók (2 db - Szabadi u.) 
- Járda 146/12 hrsz. 
- Járda (Szabadi u.) 
 
- Árok 015/17 hrsz. 
- Árok 015/22 hrsz. 
- Árok 015/25 hrsz. 
- Árok 044/8 hrsz. 
- Árok 095/17 hrsz. 
- Árok 0120/10 hrsz. 
- Árok 0120/17 hrsz. 
- Árok 0136/11 hrsz. 
- Árok 0154 hrsz. 
- Árok 0156 hrsz. 
- Árok 0238/2 hrsz. 
- Árok 0270 hrsz. 
- Árok 0273 hrsz. 
- Árok 0275/35 hrsz. 
- Árok 0300 hrsz. 
- Árok 0312 hrsz. 
 

b) közterek, parkok 
 
- Tanösvény 
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- Pihenőhely 16/2 hrsz. 
- Sétáló út – erdő 019/5 hrsz. 
- Közpark – sétáló út – díszkút 221/108 hrsz. 
- Széchenyi u. + játszótér + kopjafa 221/110 hrsz 
- Közterület 106 hrsz. 
- Közterület 146/6 hrsz. 
- Közterület 221/157 hrsz. 
- Közterület 549/10 hrsz. 
 

c) vizek, ide nem értve a víziközműveket 
 
- Vízállás 02/2 hrsz. 
- Vízállás 02/4 hrsz. 
- Vízállás 058/3 hrsz. 
- Vízállás 058/5 hrsz. 
- Vízállás 058/16 hrsz. 
- Vízállás 223/3 hrsz. 
- Vogánya-ér 04 hrsz. 
- Nagyborba-ér 027 hrsz. 
- Nagyborba-ér 038 hrsz. 
- Nagyborba ér 043 hrsz. 
- Nagyborba-ér 046 hrsz. 
- Nagyborba-ér 055 hrsz. 
- Nagyborba-ér 076 hrsz. 
- Nagyborba-ér 090 hrsz. 
- Sebesága-ér 08/2 hrsz. 
- Mocsár (Baka tó) 56 hrsz. 
- Mocsár (Baka tó) 107 hrsz. 
- Bányató 0173 hrsz. 
- Tó 0266 hrsz. 
 
1.2. Önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt           
jelentőségű nemzeti vagyontárgyak: 
 

 „Szabadi” Temető (Rét u.; 057. hrsz.) 

 „Vámosi” Temető (Temető u.; 205. hrsz.) 
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4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

1/B. sz. melléklete 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe 
tartozó vagyontárgyak: 

 
 
 

a.) középületek ingatlanai: 
 

Faluház hrsz: 180. 

 

b.) közoktatási, gyermekjóléti, művelődési és egészségügyi és sport intézmények ingatlanai: 

 

Óvoda (Vámosszabadi, Szabadi u. 53.) hrsz: 180. 

Általános Iskola (Faluházon belül) (Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) hrsz: 180. 

Edzőterem és Sportöltöző  hrsz: 180. 

Tűzoltószertár (Vámosszabadi, Szabadi u. 55.)  hrsz: 180. 

Háziorvosi rendelő (Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) hrsz: 180. 

Polgárőr iroda (Vámosszabadi, Szabadi u. 51.)  hrsz: 180. 

         Általános Iskola, udvar (Kisbajcs, Arany J. u. 20.)    hrsz. 207/11. 
         (889/2570-ed tulajdoni hányad)  
         Sportcsarnok, gazdasági épület, udvar (Kisbajcs, Arany J. u. 20.)    hrsz. 207/12. 
         (889/2570-ed tulajdoni hányad)  
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4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 
1/C. sz. melléklete11 

 
Vámosszabadi Község Önkormányzat üzleti vagyona körébe tartozó vagyontárgyak: 
 

- mezőgazdasági földterületek: 
 
Szántó 015/5 hrsz. 
Szántó 019/21 hrsz. 
Szántó 019/22 hrsz. 
Szántó 221/112 hrsz. 
Szántó 0261/4 hrsz. 
Szántó 0281/3 hrsz. 
Szántó 0293/5 hrsz. 
Szántó 0331/2 hrsz. 
Szántó 0331/4 hrsz. 
Gyep (legelő) 059/41 hrsz. 
 

- önkormányzati lakások: 
   
Lakóház + KMB iroda Kisbajcs, Kossuth u. 61.; (370/1069-ed tulajdoni arány); 112/4. hrsz. 
Lakóház Vámosszabadi, Fő u. 27.; 136. hrsz. 
Lakóház Vámosszabadi, Duna u. 19.; 409. hrsz. 
 

- beépítetlen területek:  
 
11/4 hrsz., 
181/2 hrsz., 
182 hrsz., 
183 hrsz., 
184 hrsz., 
198/2 hrsz., 
206 hrsz., 
Kisbajcs 207/10 hrsz. (1337/2570-ed tulajdoni arány),  
221/109 hrsz., 
221/142 hrsz., 
221/143 hrsz., 
 

- udvar: 
 
059/91 hrsz. 
 

- utcabútorok 
 
és minden egyéb ingóság és mindazon vagyontárgy, amelyek e mellékletben nem szerepel. 
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