
 

 

Kuncsorba községi Önkormányzat 
8 /2004.(IV.30.) rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 18. § (1) 
bekezdésében foglalt elıírásoknak eleget téve, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.) 109. § (4) bekezdésében, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 36. § (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: régi Ötv.) 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság kikérésével a következıket rendeli el I/1  
 

 
Általános rendelkezés 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed: 
   

a) az önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és 
tulajdonosi irányítása alatt mőködı költségvetési szervekre (a továbbiakban: 
intézmények) 

b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, így az 
ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékő jogokra, a gazdasági és közhasznú 
társaságokban az önkormányzatot megilletı részesedésekre, valamint az 
értékpapírokra (továbbiakban: önkormányzati vagyon). 

 
 

Az önkormányzati vagyon 
 

2. §I/2  (1)  Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.  
 

(2)II/1Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak 
forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. 

 
 
 
 
 
 
 
I/1 módosította – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet bevezetı rendelkezése 
I/2 módosította – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
II/1 módosította - 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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(3)  Az üzleti vagyon körébe az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó 

önkormányzati vagyontárgyak tartoznak. 
 
2/A §I/3  (1)  Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak:  
 

a)  a helyi közutak és mőtárgyaik,  
b)  az Önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok,  
c)  az Önkormányzat tulajdonában álló vizek és vízi közmőnek nem minısülı 

közcélú vízi létesítmények,  
d)  mindaz a vagyon, amit törvény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonának 

nyilvánít,  
e)  mindaz a vagyon, melyet törvény vagy önkormányzati rendelet 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak 
minısít  

  
(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetık el, a vagyonkezelıi jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetık 
meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthetı.  

 
 
(3)  A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak tételes listáját a 1. 

melléklet tartalmazza.  
 
 
2/B §I/4 (1) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak nem 

minısülı, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek. 
 

a)  a védett természeti terület és természeti emlék,  
b)  a muzeális győjtemény és muzeális emlék,  
c)  közmővek,  
d) közterületi mőalkotások,  
e)  mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Képviselı-testület rendelettel annak 

nyilvánít.  
 
 (2)  A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét 

nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van 
lehetıség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy 
megszőnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály 
vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét 
megállapította.  

 
(3) A (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselı-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 
 
 
 
I/3 beiktatta – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
I/4 beiktatta – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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(4) Önkormányzati intézmény elhelyezését, mőködését szolgáló ingatlan 

vagy ingatlanrész kizárólag azt követıen idegeníthetı el, ha az intézmény 
mőködéséhez az ingatlan használata szükségtelenné vált.  

 
(5) Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatások alapvetı 

funkcióját, vagy a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló  
 

a)  a mővelıdési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sportfeladatokat ellátó 
intézmények, egyéni és társas vállalkozások használatában lévı 
önkormányzati vagyon,  

b) a közüzemi szolgáltatást végzı vállalkozások, társaságok használatában lévı 
alaptevékenység ellátásához szükséges önkormányzati vagyon, valamint a 
gyógy-, termál- és strandfürdık,  

c)   a Képviselı-testület és szervei, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló 
épület.  

 
(6)  A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes 

listáját az 2. melléklet tartalmazza.  
 
(7)  Korlátozottan forgalomképes vagyon továbbá az, amelyek elidegenítése külsı 

szervek vagy a Képviselı-testület döntésétıl függ. Ezen ingatlanok 
elidegenítéséhez a forgalomképességet akadályozó okokat meg kell szüntetni, a 
szükséges feltételeket teljesíteni kell.  

 
(8)  Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új besorolását 

a vagyon-nyilvántartásban, az ingatlan kataszterben és a rendelet megfelelı 
mellékletében át kell vezetni, a kialakuló ingatlan-nyilvántartási állapotnak 
megfelelıen.  

 
(7)  Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely 

rendeltetésénél fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan 
forgalomképes vagyon körébe tartozna, a szerzéssel egyidejőleg, vagy a szerzést 
követı Képviselı-testületnek kell dönteni a vagyontárgy valamely típusba történı 
besorolására vonatkozóan, abban az  

        
       esetben, ha a vagyontárgy besorolása a jogszabályi rendelkezések alapján nem 

egyértelmő.  
 
2/C §I/5  (1) A Kuncsorba Községi Önkormányzatát - törvényben meghatározott 

eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 
amelyek a tulajdonost megilletik, vagy terhelik.  

 
(2)  Az Önkormányzat korlátolt felelısségő társaságnak, részvénytársaságnak, non-

profit gazdasági társaságnak lehet tagja.. A tulajdonában lévı vagyontárgyak 
hasznosítására, üzemeltetésére intézményt, gazdasági társaságot alapíthat. A 
vagyontárgyait bérbe, használatba, kezelésbe adhatja, a vagyonvesztést kizáró 
garanciák beépítésével. 

I/5 beiktatta – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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Vagyonnyilvántartás és leltár 

 
3. § 

(1) Az Önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásainak 
megfelelı nyilvántartásokat kell vezetni. 

 
(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz 

(zárszámadáshoz) összesített adatokkal az Önkormányzatnak be kell mutatni, 
melyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelı kötelezettségeket is. 

 
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös 

szabályai 
 

A tulajdonosi jogok gyakorlása 
 

4. § 
 

(1) A tulajdonosi jogokat a Képviselı-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes 
részjogosítványainak gyakorlásával szerveit és az önkormányzati vagyonkezelıket 
e rendelet szerint bízza meg. 

 
(2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı 

gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok 
gyakorlója az erre irányuló szerzıdésben a tulajdonosi jogok egészének vagy egy 
részének gyakorlásával megbízza. 

 
(3) Önkormányzati vagyonkezelı szervek: az Önkormányzat intézményei, és a 

Polgármesteri Hivatal. 
 
(4) A vagyonkezelı szerv a kezelésében, használatában lévı önkormányzati 

vagyonnal - az önkormányzat kötelezı feladatainak sérelme nélkül - a törvények 
és e rendelet keretei között gazdálkodik. 

 
(5) II/2Az Önkormányzat a tulajdonában lévı vagyontárgyak hasznosítására, 

üzemeltetésére, továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülı vagyontárgyak 
hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban 
hasznosíthatja. 

 
(6) Amennyiben az Önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba 

tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási 
felelısségi körébe tartozik, az Önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az 
önkormányzatok együttes tulajdonosi vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb 
nem lehet. 

 
(7) Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi 

jogosítványokat a Képviselıt-testület nevében a polgármester gyakorolja. Ettıl 
eltérni csak a Képviselı-testület nyilatkozatával lehet. 

II/2 módosította - 2/2013.(II..28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég 

nevében történı feltüntetéséhez nem járul hozzá. 
(9) Az önkormányzati törzsvagyon üzemeltetésérıl, állagának megırzésérıl a 

Képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei, 
illetıleg e vagyontárgyakat üzemeltetı gazdasági társaságok útján gondoskodik. 

 
(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló 

jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy 
köteles a szerzıdésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. 

 
 

Az Önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 
 

5. § 
 

(1) II/3 Az Önkormányzati vagyont 1.000.000.- Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon 
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás 
útján, a legjobb ajánlatot tevı részére lehet. 
 
(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján az 

önkormányzat, ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés 
alapján a vagyonkezelı szerv feladata a versenytárgyalás lebonyolítása. 

 
(3) A szerzıdés megkötésére a Polgármester jogosult. 
 
(4) Az Önkormányzat belsı ellenıre ellenırzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. 
 

 
Az Önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

 
6. § 

 
(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.  
 
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani: 

a) értékpapír esetén a névérték alapján, 
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés 

alapján. 
(3) Ha a szerzıdés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra 

vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az 
irányadó. 

 
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a 

vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál 
nem régebbi. 

 
 
II/3 módosította – 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
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    Eljárás a tulajdonos képviseletében 
 

7. § 
 

Az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı nyilatkozattételi 
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester 
gyakorolja. 
Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. 
 

Az Önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása, követelés 
elengedése 

 
8. § 

 
(1) II/4Az önkormányzati vagyont kedvezményesen átruházni – a törvényben    

meghatározott eseteken kívül - a következı célra lehet: 
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, 
b) kötelezettségvállalással, közérdekő célra, 
c) közalapítvány javára, 
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. 

 
(2) II/5Az Önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy 

egészben követelésérıl oly módon, hogy a Képviselı-testület követelésenként eseti 
határozattal dönt: 

a) Csıdegyezségi 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 térül meg, 
e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) 

érvényesíthetı, 
f) kötelezettje nem lelhetı fel, és ez dokumentumokkal hitelt érdemlıen 

bizonyított. 
 

A felajánlott vagyon elfogadása 
 

9. § 
 

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

 
(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül 

felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a Képviselı-testület jóváhagyására. 
 
II/4 módosította - 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 

II/5 módosította - 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése 
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   Rendelkezés az Önkormányzati vagyonnal 
 

10. §I/6, II/6  
 
11.§ 

 
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függıen az 

önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelık hatáskörébe tartoznak. 
 
(2) A Képviselı-testület hatáskörébe tartozik: 

a) 50.000.- Ft feletti vagyontárgy vásárlása, 
b) 50.000.- Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, 

illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul és egyéb módon 
való megterhelése, 

c) behajthatatlan követelések törlése 30.000.- Ft értékhatár felett. 
d) a Képviselı-testület által értékesítésre kijelölt ingatlan elidegenítése, 

használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb 
módon történı megterhelése, 

e) 50.000.- Ft értékhatár fölötti ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, 
gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések 
engedélyezése, 

 
(3) II/7 A polgármester hatáskörébe tartozik: 

a) Ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása, 
b) 50.000.- Ft és az alatti értékő vagyontárgy vásárlása, 
c) 50.000.- Ft és az alatti értékő vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, 

illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul és egyéb módon való 
megterhelése, 

d) behajthatatlan követelések törlése 30.000.- Ft-ig,  
e) a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek 

megkötése, 
f) a nem intézményi használatban lévı bérleti szerzıdések megkötése,  
g) a biztosítási szerzıdések megkötése, 
h) 50.000.- Ft és az alatti értékő ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, 

gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések 
engedélyezése. 
 

 
 
 
 
 
I/6 módosította – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
II/6 hatályon kívül helyezte - 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 

II/7 módosította - 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
 
 



 8 
 
 

Záró rendelkezések 
 

12. § 
 

E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a 6/1994.(VI.6.) ÖR hatályát 
veszti. 

 
 

K.m.f. 
 

 
       Rédai János sk.                                                                     Hegedős László sk. 
        polgármester                                                                                  jegyzı 
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1. sz. melléklet a 8/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelethezI/7, II/8 
 

Törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyak 
       

     2 Közterület Gépállomás utca  
    27 Közterület Felszabadulás utca  
    52 Közterület Táncsics Mihály út  
    54 Közterület Gépállomás utca  
    80 Közterület Zrínyi Miklós út  
    85 Közterület Táncsics Mihály út  
    94 Közterület Bercsényi utca  
   101 Közterület Zrínyi Miklós út  
   102 Közterület Zrínyi Miklós út  
   121 Közterület Felszabadulás utca  
   146 Közterület Deák Ferenc utca  
   171 Közterület Felszabadulás utca  
   175 Beépíthetetlen terül Dózsa Gy.. út 5. 
   183 Közterület Szabadság Tér  
   184/  5 Saját használatú út Dózsa GY. út  
   197 Közterület Deák Ferenc utca  
   200 Közterület Táncsics Mihály út  
   225 Közterület Petıfi Sándor utca  
   234 Beépíthetetlen terül Dózsa GY. út 45. 
   242 Közterület                  József Attila utca  
   243 Közterület                  József Attila utca  
   244 Közterület Ady Endre út  
   277 Közterület Felszabadulás utca  
   28 Temetı Dózsa Gy.. út 38. 
   292/ 10 Közterült                   Ifjúsági utca 
   297 Közterület Béke utca  
   298 Közterület Béke utca  
   303 Közterület Felszabadulás utca  
   324/  9 Földút Belterület  
   346 Közterület Május 1. út  
    03 Földút Külterület  
    05 Földút Külterület  
    07 Földút Külterület  
    09 Földút Külterület  
   010/ 16 Földút Külterület  
   010/ 17 Árok Külterület  
   010/ 18 Földút Külterület  
   011/   1 Földút Külterület  
   012 Földút Külterület  
   013/ 12 Földút Külterület  
   015 Földút Külterület  
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   018 Földút Külterület  
   020 Földút Külterület  
   024 Földút Külterület  
   028 Földút Külterület  
   034/ 32  Földút Külterület  
   034/ 43 Földút Külterület  
   034/ 66 Külte Külterületi Földút Kül  Külterület  
   036/ 37 Vagyonátadás Külterület  
   039/  1 Földút Külterület  
   045/  6 Földút Külterület  
   047/ 12 Földút Külterület  
   048 Földút Külterület  
   049 Földút Külterület  
   052 Földút Külterület  
   053/ 10 Földút Külterület  
   053/ 15 Földút Külterület  
   054 Földút Külterület  
   056 Földút Külterület  
   057/  7 Földút Külterület  
   057/  8 Földút Külterület  
   058 Földút Külterület  
   060 Földút Külterület  
   061/ 13 Földút Külterület  
   062 Vagyonátadás Külterület  
   069/  3 Csatorna Külterület  
   071/ 13 Csatorna Külterület  
   073/  3 Földút Külterület  
   077 Földút Külterület  
   079 Földút Külterület  
   095/ 18 Földút Külterület  
   095/ 24 Földút Külterület  
  0105 Földút Külterület  
  0107 Földút Külterület  
  0109 Földút Külterület  
  0185/  5 Saját Használatú Út Külterület  
  213 Közt  Közterület            Kossuth Lajos utca 
     2 Közterület Gépállomás utca  
    27 Közterület Felszabadulás utca  
    52 Közterület Táncsics Mihály út  
    54 Közterület Gépállomás utca  
    80 Közterület Zrínyi Miklós út  
    85 Közterület Táncsics Mihály út  
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I/7 módosította – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
II/7 módosította - __/2013.(  .  .) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 
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2. sz. melléklet a 8/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelethezI/8, II/8 

 
Korlátozottan forgalomképes besorolást kapott vagyontárgyak 

 
   174/  1 Napköziotthonos óvoda József Attila utca 10/A 
   184/  6 Polgármesteri Hivatal Dózsa GY. út 26. 
  208 Idısek otthona            Dózsa Gy. út 35. 
   219/  1 Buszmegálló Dózsa GY. út  
   241 Általános iskola Dózsa GY. út 47. 
  347/  2/ /       Gázfogadó állomás     Dózsa Gy. út 70. 
  1980 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
    02/  2 Szemétlerakó telep Külterület  
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I/8 módosította – 6/2016.(VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 

II/8 módosította - __/2013.(  .  .) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése 
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3. sz. melléklet a 8/2004.(IV. 30.) önkormányzati 

rendelethezI/9 
 

Vagyonkezelésbe adható vagyontárgyak 
 
     1/  2 Sporttelep Dózsa Gy.. út 2. 
     1/  3 Sporttelep Dózsa Gy. út 3. 
     1/  6 Mázsaház Külterület  
    67 Beépítetlen terület Táncsics utca 67  
    78 Beépítetlen terület Táncsics utca 5. 
   109 Lakóház Dózsa Gy. út 22  
   160  Beépítetlen terület Ady Endre út  
   163 Beépítetlen terület Felszabadulás utca  
   174/  2 Kultúrház Dózsa Gy. út 34. 
   174/  4   Játszótér Dózsa Gy. út 34  
   184/  3/  Gazdasági épület  Dózsa Gy. út 
   190  Emlékpark Dózsa Gy. út  
   254 Beépítetlen terület Ady Endre út 76  
   255 Beépítetlen terület Ady Endre út 78  
   256 Beépítetlen terület Ady Endre út 80. 
   257 Beépítetlen terület Ady Endre út 82. 
   258 Beépítetlen terület Béke utca 30. 
   259 Beépítetlen terület Béke utca 28. 
   260 Beépítetlen terület Béke utca 26. 
   261 Beépítetlen terület Béke utca 24. 
   269 Beépítetlen terület Felszabadulás utca 77. 
   282 Beépítetlen terület Felszabadulás utca 54. 
   285 Gazdasági épület Dózsa Gy. út  
   288 Orvosi rendelı, szol. Dózsa Gy. út 49  
   292/  6 Beépítetlen terület Ifjúság út 8. 
   292/  7 Beépítetlen terület Ifjúság út 10. 
   292/  8 Beépítetlen terület Ifjúság út 12. 
   292/  9 Beépítetlen terület Ifjúság út 14. 
   325/  3   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  4   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  5   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  7    Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
  2110/ 14   Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  2110/ 14/1 Kétpói hull Kuncsorba Külterület  
  6384/  5 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  6384/  5/1 Kétpói hull Kuncsorba Külterület  
  8516 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  8516/   /1 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
 19611/  3 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
 19801 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
   025/  5 Szántó Külterület  
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   029/  4 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
   029/ 37 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
   029/ 38 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
   029/ 39 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
   029/ 40 Külterület Külterület  
  029/ 40/1 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  029/ 41     Kétpói hulladéklerakó Külterület  
  061/ 10    Gyep (legelı)         Külterület  
  0160/ 22     Kétpói hull.Kuncsorba Külterület  
  029/ 40 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  08516   Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
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