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Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének  
            22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete 

 
       az önkormányzat vagyongazdálkodásáról  

 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk            
(1)  bekezdés  a)  pontjában,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  
CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ 6. pontjában, 5. § (4) bekezdésében, a 2013. január 1. napján hatályba lépő 11.§ (16) 
bekezdésében, a 13.§ (1) bekezdésében, a 18.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések, az  
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény  97.§  (2)  bekezdésében  szereplő rendelkezéseire  
figyelemmel, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik,  a  köztársasági megbízottak,  valamint  
egyes centrális  alárendeltségű  szervek  feladat- és  hatásköreiről szóló 1991. évi  XX.  törvény  (a  
továbbiakban: Htv.) 138.§ (1) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.  
 

I. fejezet  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 
A rendelet hatálya   

                                                   
1.§ (1)  E rendelet hatálya kiterjed a tulajdoni hányad nagyságától, illetve a részesedés mértékétől 

függetlenül az alábbi önkormányzati vagyonra:  
a.) Ivánc község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingó és 

ingatlan vagyonra;  
b.) az Önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközökre, továbbá az                   

önkormányzatot megillető társasági részesedésekre;  
c.) az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézmények vagyonára;   
d.) az Önkormányzat társulásba vitt vagyonára,   
e.) az Önkormányzat gazdasági társaságokba vitt vagyonára, valamint 
f.) az Önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékű jogra.  
 
(a továbbiakban: önkormányzati vagyon).  
 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati bérlakásokkal és üzlethelyiségekkel való 

gazdálkodásra.   
 
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzati vagyon elidegenítésére – ide értve a 

cserét is – megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő 
hasznosítására.   

 
(4)   E rendelet szabályozza az önkormányzati vagyon gyarapítását, ideértve a vagyonon 

megvalósuló olyan beruházásokat és fejlesztéseket is, amelyek a vagyon értékét növelik vagy 
használhatóságát javítják.   

 
(5) E rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni a vagyont érintő, Képviselő-testület 

tulajdonosi döntését nem igénylő, úgynevezett belső szabályzatok megalkotásánál.   
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(6) E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzati vagyon megszerzésére is, kivéve, ha a 

vagyontárgy megszerzése a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik.   
 
 

II. fejezet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA  

 
 Az önkormányzati vagyon részei   

                                                       
2.§ (1) Az önkormányzati vagyon csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvényben (a továbbiakban: Nvt.) szabályozottak szerint történik.  
 
                                               
3.§ (1) A törvény alapján forgalomképtelen ingatlanokat az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
(2) Az Önkormányzat – saját tulajdonát képező vagyontárgyai közül – nem jelöl meg 

vagyontárgyat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen 
törzsvagyonként. 

 
(3) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek az e rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott ingatlan vagyonelemek.  
 
 
4.§ Üzleti vagyonnak minősülnek az e rendelet 3. sz. mellékletében forgalomképesként 

meghatározott ingatlan vagyonelemek.   
 
 

III. fejezet  
VAGYONNYILVÁNTARTÁS  

 
Az önkormányzati vagyon értékének maghatározása   

                                                   
5.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban 

Szt.) szerinti értéken kell nyilvántartani.   
 
(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező, azonban költségvetési szervei, intézményei 

használatában lévő vagyontárgyakról leltározással meg kell állapítani, hogy azok a valóságban 
is megtalálhatóak és értékük az Önkormányzat értékelési szabályainak megfelel. Ennek 
érdekében a leltározás megkezdése előtt a természetes módon elhasználódott, valamint 
feleslegessé vált, elavult, megsemmisült vagyontárgyak feltárását, hasznosítását és selejtezését 
kell végezni, az erre vonatkozó külön szabályzatban foglaltak szerint. 

 
(3) Az Szt. szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni az önkormányzati vagyon nyilvántartása, 

értékelése során. 
 
 
(4) Az önkormányzati vagyon értékének nyilvántartásáról el lehet tekinteni, ha az adott 

vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.   
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A vagyonkimutatás  
                                                
6.§ (1) A vagyonkimutatás tartalmára az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak.  

 
(2) A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló rendelet részét képezi.   
 
(3) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján - 

december 31-i fordulónappal meglévő állapot szerinti vagyonkimutatása, melynek célja az 
önkormányzati vagyontárgyak számba vétele.   

 
(4) Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a társulásba bevitt vagyon és a 
vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, melyre a Polgári 
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

 
 

Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok, hatáskörök  
                                                 
7.§ (1) Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (a továbbiakban: kataszter) folyamatos 

vezetéséért, az adatok hitelességéért a körjegyző felelős.  
 
(2) Az Önkormányzat által közös fenntartásban működtetett Ivánc-Felsőmarác-

Hegyhátszentmárton községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség)  
 
a.) vezeti  a  katasztert  és  az  ingatlanokról  vezetett  kataszteri  naplót,  
 
b.) gondoskodik a kataszterben szereplő adatok folyamatos frissítéséről és a változások 

átvezettetéséről, melynek során:   
ba.) gondoskodik a számviteli nyilvántartást érintő kataszteri változásokról, valamint   
bb.) külön szerződéstárban nyilvántartja az önkormányzati vagyont érintő, hasznosításról, illetve 

értékesítésről szóló dokumentumokat, figyelemmel kíséri a szerződések határidejének lejártát 
 
c.) évközben, év végén és az éves leltározásnál egyezteti a számviteli nyilvántartásokkal a      

kataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értéket, értékváltozásokat  és  a helyrajzi számokat, 
 
d.) adatot szolgáltat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a kataszterből - a 

Magyar Államkincstár területi szervei útján – a Központi Statisztikai Hivatal, valamint 
törvényben vagy kormányrendeletben felhatalmazott állami szerv részére, egyeztetve a 
kapcsolódó számviteli nyilvántartásokkal, 

 
e.) vezeti  a vagyonkimutatás alapját  képező  kataszterhez  kapcsolódó számviteli analitikus 

nyilvántartást és főkönyvi könyvelést.   
 
f.) gondoskodik az éves vagyonleltár elkészítéséről, a  vagyonleltár alapján a        

vagyonkimutatás összeállításáról az e tárgykörű szabályzata alapján.  
                                     
               
8.§ Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon tételes kimutatását e rendelet                 

1.- 3. számú mellékletei tartalmazzák.  
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A vagyonnyilvántartás kapcsolata az ingatlankataszterrel  

                                            
9.§ (1) A kataszter elkülönítetten tartja nyilván az Önkormányzat tulajdonát, résztulajdonát 

képező ingatlanokat törzsvagyon és üzleti vagyon szerint, továbbá rögzíti az ingatlanokra 
vonatkozó főbb adatokat és a becsült értéket.  

 
(2) A kataszteri nyilvántartásnak egyeznie kell a földhivatali nyilvántartás természetbeni 

állapotával. A vagyonkimutatásban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok kataszterben szereplő adataival való egyezőségét is biztosítani kell.  

 
(3) A vagyonkezelők kötelesek adatot szolgáltatni a kataszter adatainak naprakész állapotot 

tükröző kiegészítéséhez, illetve módosításához.   
 
 
 

IV. fejezet  
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS ÉS RENDELKEZÉS  

 
 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra rendelkezésre vonatkozó külön   
rendelkezések  

                                                  
10.§ (1)  Az önkormányzati vagyonról a Képviselő-testület rendelkezik.  
 
(2) Jelen rendelet 1.-3. sz. mellékleteiben felsorolt ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogok 

gyakorlója a Képviselő-testület. 
 
(3) Az önkormányzati ingó és ingatlan vagyon elidegenítésére, elcserélésére, használatára, 

bérbeadására, megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyonelem 
forgalmi értékének megállapítási módja: 

a.) ingó és ingatlan vagyon esetén a piaci árakról való tájékozódás alapján (a vagyontárggyal 
azonos vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog árát 
kell figyelembe venni).   

b.) Amennyiben a Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy szakértő bevonása szükséges, úgy arról 
egyedi döntést hoz. 

 
(4) Az Önkormányzat vagyona állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről a Képviselő-

testület anyagi lehetőségeinek függvényében dönt.   
 
(5) Amennyiben a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a forgalomképesség 

korlátozásnak a fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában a továbbiakban nem 
indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy forgalomképességének minősítését 
megváltoztathatja (átminősítés).   

 
(6) Amennyiben egy önkormányzati vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolása függ      

az adott vagyontárgy funkciójától vagy jellegétől is, úgy a forgalomképesség       
megváltoztatásával egyidejűleg megfelelő módon (az Önkormányzat  rendeletének  
módosításával,  illetve   szükség   szerint  alapító okirat  módosításával,  kiegészítésével,       
ingatlan-nyilvántartási állapot rendezésével) rendelkezni kell – ha jogszabály nem tiltja - a 
vagyontárgy ezen funkciójának vagy jellegének megváltoztatásáról is. 
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(7) Új vagyontárgy megszerzése esetén a tulajdonba vétellel egyidejűleg - a szerzést követő 

ülésen - a Képviselő-testületnek döntenie kell a vagyontárgy forgalomképesség szerinti 
besorolásáról.   

 
(8) Jogutód nélkül vagy jogutódlással megszűnő költségvetési szervektől vagy gazdasági 

társaságoktól az önkormányzat kezelésébe visszakerülő vagyon tekintetében az egyes 
vagyontárgyakat minősíteni kell. 

 
 

 
Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vonatkozó rendelkezések   

                                                
11.§ (1) Az Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak az Ntv.-ben 

meghatározott esetekben és módon lehet.  
 
(2) Az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó egyes ingatlanvagyon elidegenítéséről – 

értékhatár nélkül – a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 
 
(3) Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott értékhatár feletti önkormányzati üzleti 

vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján 
lehet. 

 
(4) Az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon elidegeníthető, hasznosítható, bérbe 

adható, megterhelhető, biztosítékul adható.   
 
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyon nem idegeníthető el addig, amíg azt közfeladatra 

használják és a vagyontárgyra vonatkozó hasznosításra vonatkozó döntést meg nem hozza a 
Képviselő-testület. 

                                             
12.§ (1) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítése 

esetén   
a.) amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetén az 5.000.000,- Ft      

összeget nem éri el.   
b.) amennyiben a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a költségvetési 

törvényben meghatározott 25.000.000,- Ft értékhatárt nem haladja meg.  
 
 

Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések   
                                                 
 
13.§ (1)  Az Önkormányzat vagyonát ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adhatja 

használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.   
 
(2) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén   
a.) amennyiben a  vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetén az 2.000.000,- Ft-ot 

nem éri el, 
 
b.) amennyiben a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a 15.000.000,- Ft-ot 

nem haladja meg, 
c.) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény használatában lévő korlátozottan        

forgalomképes ingatlan vagy helyiség bérbeadása esetén - a tulajdonossal történő egyeztetés 
után - ha a bérlet havi összege nem haladja meg az 500.000,-Ft összeget.   
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Az önkormányzati vagyon gyarapítására vonatkozó rendelkezések   
 
 
 
14.§ (1)  Az önkormányzati ingatlan vagyon gyarapításáról a Képviselő-testület dönt.   
 
(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az 

ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek 
mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési 
költségek körét és nagyságát.   

 
(3) Az Önkormányzat a törvény által előírt vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant 

bérelhet, albérletbe vagy használatba vehet, melyről – értékhatárra tekintet nélkül - a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(4)  Az önkormányzati ingó vagyon gyarapításáról a polgármester 500.000,- Ft értékhatárig 

önállóan jogosult dönteni. E fölötti érték tekintetében a Polgármester javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt.   

 
 

Az Önkormányzat és költségvetési szerve javára történő vagyonfelajánlás 
 
 
15.§ (1) A Htv. 139.§ (2) bekezdésének a) pontjában szabályozott esetekben az öröklés, illetve az 

Önkormányzat javára történő lemondás elfogadásáról és a vagyon átvételéről a Képviselő-
testület dönt.   

 
(2) Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat költségvetési szervei javára felajánlott 

vagyon elfogadása esetén a tulajdonjogot az Önkormányzat szerzi meg.   
 
(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon   
a.) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára használható vagy 

hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,   
b.) ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét.   
 
 

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások 
 
16.§ (1) Pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető   
a.) természeti katasztrófa vagy elemi csapás által sújtott természetes személy, jogi              

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;  
b.) civil szervezet az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott 

feltételek szerint 
c.) természetes személy vagy szervezet az Önkormányzat mindenkor hatályos önkormányzati 

rendeleteiben meghatározottak szerint. 
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Vagyongazdálkodási terv és gazdasági program 

                                                
17.§ Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására, értékesítésére 

vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket az Önkormányzat gazdasági programja 
tartalmazza.  

 
 

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás 
 
 
18.§ (1)  Az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga   
 
a.) 100.000,- Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselő-testületé,   
b.) 100.000,- Ft egyedi érték alatt önállóan a polgármestert illeti, amelyről a soron következő 

ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. 
 
(2)  A (1) bekezdésben meghatározott követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet 

lemondani, ha:  
 
a.) az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását;  
b.) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben 

nem behajtható és előreláthatólag nincs lehetőség a követelés későbbiekben való 
behajthatóságára;   

c.) ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó 
költségekkel járna;   

d.) ha a felszámolási eljárás vagy csődeljárás során a követelés részben vagy egészben 
előreláthatólag  pénzügyileg nem realizálható vagy ha a csődeljárás során csődegyezségi 
megállapodás megkötésére került sor, 

e.) ha  a  követeléssel érintett szerv vagy személy bizonyíthatóan nem elérhető, nem lelhető fel.   
 
 
 

Apportálás feltételei 
                                                 
19.§ (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a gazdasági társaság pénzbeli és apport 

befektetéseire vonatkozó döntés, értékhatártól függetlenül.   
 
(2) Abban az esetben lehet apportálni gazdasági társaságba, ha az Önkormányzat felelőssége nem 

haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.   
 
(3) Az ingóság apportálására irányuló döntést megelőzően az adott ingó vagyontárgy forgalmi 

értékét a piaci árak figyelembevételével kell meghatározni, amennyiben arról jogszabály 
másként nem rendelkezik.  

 
20.§ (1) Alapítvány megalapításában az Önkormányzat kizárólag abban az esetben vehet részt, 

amennyiben az Alapítvány megfelel az Nvt.-ben foglalt előírásoknak.  
 
(2) Alapítványba történő apportálásáról – értékhatárra való tekintet nélkül - kizárólag a 

Képviselő-testület jogosult dönteni. 
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VI. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
 
21.§ (1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, azzal való rendelkezési szabályokról szóló 

10/1995. (VII.10.) valamint a 3/1998. (XI.24.) önkormányzati rendelet.  
 
 
Ivánc, 2012. december 21. 
 
 
 
         Gyarmati Tibor Hollósiné Botka Ildikó 
      polgármester         körjegyző  
 
 
 
Záradék: 
 
 
E rendelet kihirdetésre került 2012. december 28. napján, Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
 
Ivánc, 2012. december 28. 
 
                                                       Hollósiné Botka Ildikó 

 körjegyző  
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1. számú melléklet 
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének  

az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Forgalomképtelen ingatlanok 

 
 
Sorsz. Település Hrsz. Művelési ág Tulajdoni 

hányad 
Terület (m2) Megjegyzés 

 Ivánc  Autóbuszváró (Szoc. 
Otthon) 

1/1  
 

 

 Ivánc 42 közút 1/1    345  
 Ivánc 48 Dózsa Gy. u. 1/1  2762  
 Ivánc 82 belterületi közút 1/1    990  
 Ivánc 85 belterületi közút 1/1  6428  
 Ivánc 98 közút 1/1    655  
 Ivánc 156 árok 1/1    176  
 Ivánc 174 árok 1/1      96  
 Ivánc 185 közút (óvoda mellett) 1/1    664  
 Ivánc 206 közút (temető mellett) 1/1    937  
 Ivánc 207 temető 1/1  7154  
 Ivánc 214/1 járda 1/1    937  
 Ivánc 214/4 járda 1/1    871  
 Ivánc 214/6 járda 1/1      40  
 Ivánc 222 Táncsics utca 1/1  1520  
 Ivánc 228 közút 1/1  2527  
 Ivánc 239 közút 1/1    432  
 Ivánc 262 közút 1/1    864  
 Ivánc 290 közút 1/1    125  
 Ivánc 297 közút 1/1    709  
 Ivánc 307/2 árok 1/1    879  
 Ivánc 307/3 közterület 1/1    799  
 Ivánc 319 közút 1/1    627  
 Ivánc 323 közút 1/1    499  
 Ivánc 328/1 közút 1/1  2003  
 Ivánc 329 közút 1/1 10965  
 Ivánc 341 közút 1/1  1152  
 Ivánc 346/17 közút 1/1    636  

 Ivánc 07/1 saját használatú út 1/1 15505  
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 Ivánc 011 saját használatú út 1/1         3841  
Sorsz. Település Hrsz. Művelési ág Tulajdoni 

hányad 
Terület (m2) Megjegyzés 

 Ivánc 013 saját használatú út 1/1         1091  
 Ivánc 015 saját használatú út 1/1         3202  
 Ivánc 021 saját használatú út 1/1         6200  
 Ivánc 022 saját használatú út 1/1       21645  
 Ivánc 024 saját használatú út 1/1         1303  
 Ivánc 026 saját használatú út 1/1         1775  
 Ivánc 028 saját használatú út 1/1         4370  
 Ivánc 030 saját használatú út 1/1         1572  
 Ivánc 038/25 közút 1/1         3395  
 Ivánc 043/2 saját használatú út 1/1         2217  
 Ivánc 054/9 közút 1/1         1311  
 Ivánc 057 saját használatú út 1/1           929  
 Ivánc 058/9 saját használatú út 1/1           608  
 Ivánc 058/30 árok 1/1          2846  
 Ivánc 058/31 saját használatú út 1/1          1820  
 Ivánc 059 saját használatú út 1/1          3181  
 Ivánc 078 saját használatú út 1/1          1727  
 Ivánc 079 saját használatú út 1/1          9890  
 Ivánc 092 saját használatú út 1/1          6195  
 Ivánc 093 saját használatú út 1/1          2492  
 Ivánc 099 saját használatú út 1/1          4379  
 Ivánc 0101 saját használatú út 1/1          8590  
 Ivánc 0105 saját használatú út 1/1          3107  
 Ivánc 0106 saját használatú út 1/1        14298  
 Ivánc 0115/13 árok 1/1            516  
 Ivánc 0116 saját használatú út 1/1           3155  
 Ivánc 0119 saját használatú út 1/1           4399  
 Ivánc 0120/14 vízmű telep 1/1          1322  
 Ivánc 0124/1 saját használatú út 1/1          7004  
 Ivánc 0124/2 gázfogadó állomás 1/1              77  
 Ivánc 0167 saját használatú út 1/1           1634  
 Ivánc 0176 saját használatú út 1/1           1527  

 Ivánc 0180 saját használatú út 1/1     21348  
 Ivánc 0182/3 mocsár 1/1          1561  
 Ivánc 0207 saját használatú út 1/1           7897  
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 Ivánc 0208 saját használatú út 1/1         41066         
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2. számú melléklet 

Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének  
az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 

 
 
Sorsz. Település Hrsz. Művelési ág Tulajdoni 

hányad 
Terület (m2) Megjegyzés 

 Ivánc  szennyvízcsatorna 1/1   
 Ivánc 2 Erdő  (Szoc. Otthon 

mellett) 
1/1           6513  

 Ivánc 4 tűzoltó szertár 1/1             665  
 Ivánc 27 erdő 1/55           119  
 Ivánc 145 Művelődési ház 1/1         2021  
 Ivánc 182 Óvoda és orvosi 

rendelő 
1/1         1984  

 Ivánc 196 Polgármesteri Hivatal 1/1         1849  
 Ivánc 215/4 Park 1/1         4700  
 Ivánc 307/1 Általános Iskola 1/1         2362 

  
 

 Ivánc 314 Autóbuszváró 1/1           572  
 Ivánc 346/4 Sporttelep 1/1       11218  
 Csákánydo

roszló 
589 Általános Iskola 1/26          2787  

 Ivánc 054/1 szennyvíztisztító 1/30           635    
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3. számú melléklet 
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének  

az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
22/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Forgalomképes ingatlanok 

 
Sorsz. Település Hrsz. Művelési ág Tulajdoni 

hányad 
Terület (m2) Megjegyzés 

 Ivánc 6/3 rét, legelő 1/1             198  
 Ivánc 22 erdő (Szoc. Otthon) 1/1            1971  
 Ivánc 29 erdő    1                  4  
 Ivánc 76 beépítetlen terület 1/1              378      
 Ivánc 86 beépítetlen terület 1/1              838  
 Ivánc 99 Múzeum 

(fodrászüzlet) 
1/1              650  

 Ivánc 26 Erdő 1/1             291  
 Ivánc 247 Lakás és Egészségház 1/1           1199  
 Ivánc 273 Turista ház 1/1           1018  
 Ivánc 275/2 tűzoltó garázs 1/1            246  
 Ivánc 308 beépítetlen terület 1/1            606  
 Ivánc 331 beépítetlen terület 1/1            982  
 Ivánc 332 beépítetlen terület 1/1           1007  
 Ivánc 335 beépítetlen terület 1/1           1007  
 Ivánc 336 beépítetlen terület 1/1           1007  
 Ivánc 339 beépítetlen terület 1/1           1007  
 Ivánc 340 beépítetlen terület 1/1           1007  
 Ivánc 346/16 beépítetlen terület 1/1            2381  
 Ivánc 359 beépítetlen terület 1/1              680  
 

 


