
Előterjesztés 
 
Tárgy: Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 9.§-a írja elő az önkormányzatok számára 
a közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek elkészítésének kötelezettségét. A 
vagyongazdálkodási tervek tartalmára, formájára  azonban semmiféle meghatározást nem tesz a 
törvény. 2012. december 12-i  testületi ülésén fogadta el a képviselő-testület  a vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló új önkormányzati rendeletét. Ezen rendelet 10.§.(2) 
bekezdése határozza meg a vagyongazdálkodási tervek tartalmát.  
Ennek megfelelően készültek el az előterjesztéshez csatolt vagyongazdálkodási tervek. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Tengelic 2013. február 7. 
                                                                                                               
 
                                                                                                              Gáncs István sk. 
                                                                                                                polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. Törvény 9.§.(1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat közép-és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak  
megfelelően elfogadja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyongazdálkodási tervek 
aláírására. 

 
Határidő:  
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TERVEZET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengelic Község Önkormányzata 
 

2012. január 1.-től - 2014. december 31.-ig tartó 
időszakra   

 
középtávú 

 
vagyongazdálkodási terve 

 
 
 
 
 
  



Vagyongazdálkodási terv 
 
A vagyongazdálkodási terv a 2012. január 1.-től 2014. december 31-ig tartó időszakra, 
középtávra határozza meg a vagyongazdálkodási feladatokat és terveket. 
 
A vagyongazdálkodási terv összeállításánál figyelembe vételre került: 

- a nemzeti vagyonról szóló törvény 9. § (1) bekezdése, mely kimondja, hogy az ön       
   kormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére köteles 
- a helyi önkormányzat vagyonrendelete 
- helyi önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programja 
- 60/2012(VIII.14)Kt. határozat, mely szerint az önkormányzat forgalomképtelen  
   vagyonából nem jelölt ki nemzet gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű va-    
   gyont.  

A vagyongazdálkodás alapelvei: 
            - az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni 
            - a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, el-  
               sődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek ki- 
               elégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségta-  
               karékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelmi, értéknövelő haszná-    
               lata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegení- 
               tése. 
A vagyongazdálkodási terv: 

- igazodik a vagyonkimutatás szerkezetéhez, de 
- bemutatja az egyes közfeladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyont is. 

 
A vagyonkimutatás az alábbi fő részekből áll: 

- I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 
- II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 
- III. Közfeladatok ellátására rendelkezésre álló vagyon közfeladatonként 
- IV. Hitelállomány 

 
Az „I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek” résznek tartalmaznia kell: 

a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében 
felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,  
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket: 

ba) a tárgyi eszközöknél, 
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél, 

c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként: 
ca) helyi közutakat és műtárgyaikat, 
cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat, 
cc) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér a 
hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai 
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat 
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,  
cd) vizeket és közcélú vízilétesítményeket, 



ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi nemzeti vagyont, 
cf) műemlékeket, 
cg) védett természeti területeket, 
ch) kulturális javakat, 
ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket, 
cj) közműveket, 
ck) temetőt, 

d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül: 
da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét, 
db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét, 
dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét. 

 
A „II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek” résznek tartalmaznia kell az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat: 

a) forgalomképtelen törzsvagyon, 
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,  
c) forgalomképes üzleti vagyon 

részletezésben. 
 
A „ III.  Közfeladatok ellátására rendelkezésre álló vagyon közfeladatonként” rész 
tartalmazza az önkormányzat által ellátott közfeladatonként a közfeladat ellátására rendelkezésre 
álló: 

- ingatlan,  
- gép, berendezés, felszerelés és 
- jármű  

vagyonát. 
 
A tervben évenkénti bontásban kerülnek megadásra az e vagyonelemekkel kapcsolatos  

- várható kiadások, ide értve különösen: 
- a karbantartási, állagmegóvási kiadásokat, 
- a felújítási kiadásokat, 
- a beruházási kiadásokat,  

- várható bevételek, ide értve különösen: 
- az adott vagyonelem hasznosításából származó bevételt, 
- az értékesítésből származó bevételt. 

 
A fenti vagyonelemekben várható egyéb sajátos állományváltozást szövegesen kerül bemutatásra. 
Ebben a részben nem kell bemutatni az értékcsökkenés elszámolása miatti kiadásokat. 

 
A „ IV. Hitelállomány" rész tartalmazza az érintett időszak elején meglévő, és várható hitel 
állomány változást. 
 

 
 
 
 



 
I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 
2012. I. 1-jei és 2014. XII. 31-jei tervezett adatokkal 

 
 adatok: nettó értékben és ezer Ft.-ban 
Törzsvagyon Üzleti vagyon 

Összesen Forgalom 
képtelen 

Korlátozottan 
forgalomképes Forgalomképes Megnevezés 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

Eszközök         
A) Befektetett 
eszközök 

741392 737252 126407 122222 576659 576930 38326 38100 

I. Immateriális javak 217 234   217 234   
II. Tárgyi eszközök 405655 413055 126407 122222 244822 256633 34426 34200 
1. Ingatlanok és a 
kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

384203 390838 126212 122101 239621 250132 18370 18605 

1.1. Helyi közutak és 
műtárgyaik 

126190 122079 126190 122079     

1.2. Terek, parkok 12389 12888 22 22 3993 3993 8374 8873 
1.3. Repülőtér 
kapcsolódó 
eszközökkel, 
létesítményekkel 

        

1.4. Vizek és közcélú 
vízilétesítmények 

        

1.5. 
Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyon 

        

1.6. Műemlékek         
1.7. Védett 
természeti területek 

        

1.8. Kulturális javak         
1.9. Korlátozottan 
forgalomképes 
intézmények, 
középületek 

240941 251188   230945 241456 9996 9732 

1.10. Közművek         
1.11. Temető 4683 4683   4683 4683   
2. Gépek, 
berendezések és 
felszerelések 

6937 9597 195 121 1915 4862 4827 4614 

2.1. Helyi közutak és 
műtárgyaik 

        

2.2. Terek, parkok         
2.3. Repülőtér 
kapcsolódó 

        



Törzsvagyon Üzleti vagyon 
Összesen Forgalom 

képtelen 
Korlátozottan 
forgalomképes 

Forgalomképes Megnevezés 
2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

eszközökkel, 
létesítményekkel 
2.4. Vizek és közcélú 
vízilétesítmények 

        

2.5. 
Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyon 

        

2.6. Műemlékek         
2.7. Védett 
természeti területek 

        

2.8. Kulturális javak         
2.9. Korlátozottan 
forgalomképes 
intézmények, 
középületek 

6937 9597 195 121 1915 4862 4827 4614 

2.10. Közművek         
2.11. Temető         
3. Járművek 14515 12620   3286 1639 11229 10981 
3.1. Helyi közutak és 
műtárgyaik 

        

3.2. Terek, parkok         
3.3. Repülőtér 
kapcsolódó 
eszközökkel, 
létesítményekkel 

        

3.4. Vizek és közcélú 
vízilétesítmények 

        

3.5. 
Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyon 

        

3.6. Műemlékek         
3.7. Védett 
természeti területek 

        

3.8. Kulturális javak         
3.9. Korlátozottan 
forgalomképes 
intézmények, 
középületek 

14515 12620   3286 1639 11229 10981 

3.10. Közművek         
3.11. Temető         
4. Tenyészállatok         
5. Beruházások, 
felújítások 

0 0       



Törzsvagyon Üzleti vagyon 
Összesen Forgalom 

képtelen 
Korlátozottan 
forgalomképes 

Forgalomképes Megnevezés 
2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

5.1. Helyi közutak és 
műtárgyaik 

        

5.2. Terek, parkok         
5.3. Repülőtér 
kapcsolódó 
eszközökkel, 
létesítményekkel 

        

5.4. Vizek és közcélú 
vízilétesítmények 

        

5.5. 
Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyon 

        

5.6. Műemlékek         
5.7. Védett 
természeti területek 

        

5.8. Kulturális javak         
5.9. Korlátozottan 
forgalomképes 
intézmények, 
középületek 

        

5.10. Közművek         
5.11. Temető         
6. Beruházásra adott 
előlegek 

0 0       

6.1. Helyi közutak és 
műtárgyaik 

        

6.2. Terek, parkok         
6.3. Repülőtér 
kapcsolódó 
eszközökkel, 
létesítményekkel 

        

6.4. Vizek és közcélú 
vízilétesítmények 

        

6.5. 
Nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyon 

        

6.6. Műemlékek         
6.7. Védett 
természeti területek 

        

6.8. Kulturális javak         
6.9. Korlátozottan 
forgalomképes 
intézmények, 

        



Törzsvagyon Üzleti vagyon 
Összesen Forgalom 

képtelen 
Korlátozottan 
forgalomképes 

Forgalomképes Megnevezés 
2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

középületek 
6.10. Közművek         
6.11. Temető         
7. Állami készletek, 
tartalékok 

0 0       

8. Tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése 

        

III. Befektetett 
pénzügyi eszközök 

3900 3900     3900 3900 

1. Tartós részesedés 3900 3900     3900 3900 
2. Tartós 
hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapír 

        

3. Tartósan adott 
kölcsön 

        

4. Hosszú lejáratú 
betétek 

        

5. Egyéb hosszú 
lejáratú követelések 

        

6. Befektetett 
pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 

        

IV. Üzemeltetésre, 
kezelésre átadott, 
koncesszióba, 
vagyonkezelésbe 
adott, illetve 
vagyonkezelésbe vett 
eszközök 

331620 320063   331620 320063   

B) Forgóeszközök 83124 88915       
I. Készletek 951 957       
II. Követelések 7621 11041       
III. Értékpapírok         
IV. Pénzeszközök 69911 71271       
V. Egyéb aktív 
pénzügyi 
elszámolások 

4641 5646       

Források         
D) Saját tőke 747949 748921       
I. Tartós tőke 629135 629135       
II. Tőkeváltozások 118814 119786       
III. Értékelési 
tartalék 

        

E) Tartalékok 74532 67816       



Törzsvagyon Üzleti vagyon 
Összesen Forgalom 

képtelen 
Korlátozottan 
forgalomképes 

Forgalomképes Megnevezés 
2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

I. Költségvetési 
tartalékok 

74532 67816       

II. Vállalkozási 
tartalékok 

        

F) Kötelezettségek 2035 11474       
I. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

        

II. Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

2015 2372       

III. Egyéb passzív 
pénzügyi 
elszámolások 

20 9101       

 
 



II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 
2012. I. 1-jei és 2014. XII. 31-jei tervezett adatokkal 

 

Törzsvagyon (db) Üzleti vagyon  
(db) Összesen (db) 

Forgalom 
képtelen 

Korlátozottan 
forgalomképes Forgalomképes Megnevezés 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII.31.  

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31. 

2012. 
I. 1. 

2014. 
XII. 31.  

I. 0-ra leírt, de 
használatban lévő, illetve 
használaton kívüli 
eszközök állománya 

40 30   32 25 8 5 

II. Érték nélkül 
nyilvántartott eszközök 
állománya 

        

a) képzőművészeti 
alkotások 

        

b) régészeti leletek         
c) kép- és 
hangarchívumok 

        

d) gyűjtemények         
e) kulturális javak         
f) egyéb          
III. A mérlegben értékkel 
nem szereplő 
kötelezettségek 

        

a) kezességvállalás         
b) garanciavállalás         
c) egyéb         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. 0-ra leírt, de használatban lévő fontosabb eszközök és az eszközzel érintett közfeladat: 
 
a) 2012. I. 1.-jén meglévő eszközök alapján  
 
S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői Közfeladat 
1. AROMO program Iskolai adminisztráció Oktatás 
2. EKG Cardioline szoftver  Egészségügy 
3. Regiszter program  Közigazgatás 
4. DOKI program  egészségügy 
5. DOKI program  egészségügy 
6. MS Office program  Közművelődés 
7. Office XP  Közigazgatás 
8. Office XP  Közigazgatás 
9. PENTASYS 

élelmezésvezetői program 
 Étkeztetés 

10. Szirén 9.1 Könyvtári program Közművelődés 
11. Település rendezési terv  Közigazgatás 
12. Acer Aspire notebook  Oktatás 
13. 4-58/2001 számítógép 5 db Oktatás 
14. Canon nyomtató  oktatás 
15. Compaq-PPR-0200 

számítógép 
 oktatás 

16. FSC számítógép 2 db közművelődés 
17.  HP Laserjet nyomtató  Oktatás 
18. Intel Celeron számítógép  Oktatás 
19. Intel Pentium számítógép  Oktatás 
20. Conet Integra számítógép  Közigazgatás 
21. HP Lasejet nyomtató  Közigazgatás 
22. HP Laserjet nyomtató  Közigazgatás 
23. Számítógép és perifériák  Oktatás 
24. 486 Dx 2/66 számítógép  Oktatás 
25. Acer Notebook  Közművelődés 
26. CO-NET Pro Számítógép  Oktatás 
27. Epson FX 1170 nyomtató  Közigazgatás 
28. Epson LX 1170 nyomtató  Közigazgatás 
29. Dobbantó  Sport 
30. Panasonic KX-F 138 telef.  Közigazgatás 
31. Panasonic telefonközpont  Közigazgatás 
32. EDUCOMBI Nyelvi labor Oktatás 
33. Hűtőkamra TYLER  Köztemető 
34. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 
35. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 



36. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 
37. Nagykonyhai sütő  Étkeztetés 
38. Nyelvi labor  Oktatás 
39. SONY DCR TR700E  Oktatás 
40. Tűzhely  étkeztetés 
    
b) 2014. XII. 31.-jén, terv szerint meglévő eszközök 
 
S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői Közfeladat 
1. AROMO program Iskolai adminisztráció Oktatás 
2. EKG Cardioline szoftver  Egészségügy 
3. Regiszter program  Közigazgatás 
4. MS Office program  Közművelődés 
5. PENTASYS 

élelmezésvezetői program 
 Étkeztetés 

6. Szirén 9.1 Könyvtári program Közművelődés 
7. Település rendezési terv  Közigazgatás 
8. Acer Aspire notebook  Oktatás 
9. FSC számítógép 2 db közművelődés 
10. HP Laserjet nyomtató  Oktatás 
11. Intel Celeron számítógép  Oktatás 
12. Intel Pentium számítógép  Oktatás 
13. Conet Integra számítógép  Közigazgatás 
14. HP Lasejet nyomtató  Közigazgatás 
15. HP Laserjet nyomtató  Közigazgatás 
16. Számítógép és perifériák  Oktatás 
17.  Acer Notebook  Közművelődés 
18. CO-NET Pro Számítógép  Oktatás 
19. Epson FX 1170 nyomtató  Közigazgatás 
20. Epson LX 1170 nyomtató  Közigazgatás 
21. Dobbantó  Sport 
22. EDUCOMBI Nyelvi labor Oktatás 
23. Hűtőkamra TYLER  Köztemető 
24. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 
25. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 
26. Motoros aljnövényzet tiszt.  Település üzem. 
27. Nagykonyhai sütő  Étkeztetés 
28. Nyelvi labor  Oktatás 
29. SONY DCR TR700E  Oktatás 
30. Tűzhely  étkeztetés 
    
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök és az eszközzel érintett közfeladat: 
Az eszköz jellege:  
     képzőművészeti alkotások     régészeti leletek     kép- és hangarchívumok   gyűjtemények 
     kulturális javak    egyéb 
 
a) 2012. I. 1.-jén meglévő eszközök alapján  
 
S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői (becsült értéke) Közfeladat 
    
    
    
    
 
b) 2014. XII. 31.-jén, terv szerint meglévő eszközök 
 
S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői (becsült értéke) Közfeladat 
    
    
    
    
 
 
3. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek 
Az eszköz jellege:  
     kezességvállalás     garancia     egyéb  
 
a) 2012. I. 1.-jén meglévő eszközök alapján  
 
S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői (becsült értéke) Közfeladat 
    
    
    
    
 
b) 2014. XII. 31.-jén, terv szerint meglévő eszközök 
 



S.szám Eszköz megnevezése Jellemzői (becsült értéke) Közfeladat 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

III. A közfeladatok ellátását biztosító vagyon 
 

Közigazgatás közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Polgármesteri Hivatal ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

300 400 400 1100 

b) felújítás 0 27940 0 27940 
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Ingatlanok kiadásai összesen 300 28340 400 29040 

 
Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Megnevezés Évek Össz. 



2012 2013 2014 
Polgármesteri Hivatal ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés     
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert pályázaton keresztül a 
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása keretén belül az alábbi munkák kerülnek 
elvégzésre 2013-ban:1. Homlokzat felújítás, nyílászáró csere, belső felújítások 

   2. Vizesblokkok felújítása, átalakítása 
                           3. Tetőfelújítás 
                           4. Gépészeti munkák 
2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 e Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 

 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 
adatok: ezer Ft-ban 



Évek  
2012 2013 2014 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei összesen 

0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................   
 
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    



a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egészségügy közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Orvosi rendelő Tengelic ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

101 150 160 411 

b) felújítás     
c) beruházás     
Orvosi rendelő Tengelic-
Szőlőhegy ingatlan kiadásai 
összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 50 50 100 200 



tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 
b) felújítás 600   600 
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Ingatlanok kiadásai összesen 751 200 260 1211 

 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Orvosi rendelő Tengelic ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 
Orvosi rendelő Tengelic-
Szőlőhegy ingatlan bevételei 
összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     



b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 e Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Fogorvosi gép  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    



b) felújítás   1000 1000 
c) beruházás     
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 1000 1000 

 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek  

2012 2013 2014 
Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei összesen 

0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    



a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 

Köznevelés közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 



 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

Általános Iskola Petőfi u. 2. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

1574 0 0 1574 

b) felújítás 2600 0 0 2600 
c) beruházás     
Általános Iskola Petőfi u. 3. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

200 200 200 600 

b) felújítás     
c) beruházás     
Óvoda Aradi u. 6. ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

200 400 400 1000 

b) felújítás 5559 0 600 6159 
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Ingatlanok kiadásai összesen 10133 600 1200 11933 

 
 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 



Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

Általános Iskola Petőfi u. 2. 
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 
Általános Iskola Petőfi u. 3. 
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 
Óvoda Aradi u. 6. ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
Általános Iskola Petőfi u. 2. szám alatti épülete ingyenes vagyonkezelésbe adása 
szerződéssel a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KIK) részére 2013. január 1-től. 
 
 
 
 
 
 



2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 e Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek  
2012 2013 2014 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei összesen 

0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

IVECO DAILY járm ű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

100 200 200 500 

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Járművek kiadásai összesen 100 200 200 500 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

IVECO DAILY járm ű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 0 200 200 400 
b) értékesítés 0 0 0 0 
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Járművek bevételei összesen 0 200 200 400 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  



.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
Az IVECO iskolabuszt a KIK a tanulók szállítására térítési díj ellenében használja 2013. 
január 1-től. 
 
 
 

Település üzemeltetés közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Szolgáltatóház ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

200 400 500 1100 

b) felújítás     
c) beruházás     
Szolgálati lakás Kossuth u. 2. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

0 100 0 100 

b) felújítás     
c) beruházás     
Szolgálati lakás Gagarin u. 2. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

   0 

b) felújítás    0 
c) beruházás    0 
Szolgálati lakás Gagarin u. 5. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

   0 

b) felújítás    0 
c) beruházás    0 



Szolgálati lakás Jánosmajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

   0 

b) felújítás    0 
c) beruházás    0 
Ingatlanok kiadásai összesen 200 500 500 1200 

 
 
 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

ÖNO Tengelic-Szőlőhegy 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

200 200 200 600 

b) felújítás 2000 0 0 2000 
c) beruházás     
Tengelic-Szőlőhegy József A. u. 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

40 50 50 140 

b) felújítás  0 0 0 
c) beruházás     
Szolgálati lakás Júliamajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

   0 

b) felújítás    0 
c) beruházás    0 
Sportcsarnok ingatlan kiadásai 
összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

100 100 100 300 

b) felújítás     
c) beruházás     
Ingatlanok kiadásai összesen 2340 350 350 3040 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

Szolgáltatóház ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 918 918 918 2754 
b) értékesítés     
Szolgálati lakás Kossuth u. 2.  
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 169 169 169 507 
b) értékesítés     
Szolgálati lakás Gagarin u. 2.  
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 140 140 140 420 
b) értékesítés     
Szolgálati lakás Gagarin u. 5.  
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Szolgálati lakás Jánosmajor 
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 28 30 30 88 
b) értékesítés     
ÖNO Tengelic-Szőlőhegy 
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Tengelic-Szőlőhegy József A. u.  
ingatlan bevételei összesen: 

    



a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Szolgálati lakás Júliamajor 
ingatlan bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Sportcsarnok ingatlan bevételei 
összesen: 

    

a) hasznosítás 600 600 600 1800 
b) értékesítés 0 0 0 0 
Ingatlanok bevételei összesen 1855 1857 1857 5569 
  
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
2012-ben az Önkormányzat megvásárolt egy lakóingatlant (Petőfi u. 18.) 500 e Ft-ért. 
2013-ban kettő darab lakóingatlan vásárlás 4 millió Ft-ért.  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A sportcsarnok használatáért a KIK közüzemi díjat fizet. 
2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 e Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 



adatok: ezer Ft-ban 
Évek  

2012 2013 2014 
Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei összesen 

0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

OPEL VIVARO járm ű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

300 400 400 1100 

b) felújítás     
c) beruházás     
MAZDA járm ű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

100 150 150 400 

b) felújítás     
c) beruházás 1600 0 0 1600 
MULTICAR járm ű 
kiadásai összesen: 

    



a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

600 400 400 1400 

b) felújítás     
c) beruházás     
YAMAHA motor járm ű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

45 50 60 155 

b) felújítás 580 0 0 580 
c) beruházás     
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Járművek kiadásai összesen 3225 1000 1010 5235 
 
 
 
 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    



a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

Közművelődés közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Faluház Tengelic ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

100 200 200 500 



b) felújítás     
c) beruházás     
Művelődési Ház T.-Szőlőhegy 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

0 100 100 200 

b) felújítás  4500  4500 
c) beruházás     
Művelődési Ház Jánosmajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

  50 50 100 

b) felújítás     
c) beruházás     
Művelődési Ház Júliamajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

 50 50 100 

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Ingatlanok kiadásai összesen 100 4900 400 5400 

 
 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Faluház Tengelic ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás 384 400 400 1184 
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    



a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Ingatlanok bevételei összesen 384 400 400 1184 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A Faluház használatáért a KIK közüzemi díjat fizet. 
Szőlőhegyi Művelődési Ház felújítása 4,5 millió Ft összegben 2013-ban. 
 
 
 
 
 
 
2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 e Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 



Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 

Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek  
2012 2013 2014 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
....................................  
gépek bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei összesen 

0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 



A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

    

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

    

b) felújítás     
c) beruházás     
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

    

a) hasznosítás     
b) értékesítés     
Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 



 
IV. Hitelállomány 

 
 
A 2012. január 1.-jén meglévő hitelállomány: ---- Ft 
 
Hitel állományváltozás 

  adatok ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 
Össz. 

Hitel felvétel 0 0 0 0 
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
Hitel törlesztés 0 0 0 0 
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
- .............................................. hitel     
 
A hitel állománnyal kapcsolatos egyéb információ:  
A középtávú vagyongazdálkodás során az Önkormányzat nem kíván hitelt felvenni. 
 
 
A vagyongazdálkodási tervet Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  
../2013.( … ) számú Kt. határozattal fogadta el. 
 
 
 
 
 
 
        Gáncs István 
        polgármester 



TERVEZET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengelic Község  Önkormányzata 
 

2012. január 1-től - 2017. december 31.-ig tartó 
időszakra   

 
hosszú távú 

 
vagyongazdálkodási terve 

 
 
 
 
 
  



Vagyongazdálkodási terv 
 
A vagyongazdálkodási terv a 2012. január 1.-től 2017. december 31-ig tartó időszakra, hosszú 
távra határozza meg a vagyongazdálkodási feladatokat és terveket. 
 
A vagyongazdálkodási terv összeállításánál figyelembe vételre került: 

- a nemzeti vagyonról szóló törvény 9. § (1) bekezdése, mely kimondja, hogy az ön       
   kormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére köteles 
- a helyi önkormányzat vagyonrendelete 
- helyi önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programja 
- 60/2012(VIII.14)Kt. határozat, mely szerint az önkormányzat forgalomképtelen  
   vagyonából nem jelölt ki nemzet gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű va-    
   gyont.  

A vagyongazdálkodás alapelvei: 
            - az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni 
            - a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, el-  
               sődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek ki- 
               elégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségta-  
               karékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelmi, értéknövelő haszná-    
               lata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegení- 
               tése. 
 
A vagyongazdálkodási terv bemutatja az egyes közfeladatok ellátásához rendelkezésre álló 
vagyont és annak változását a tervidőszakban. 
 
A vagyonkimutatás az alábbi fő részekből áll 

- I. Közfeladatok ellátására rendelkezésre álló vagyon közfeladatonként 
- II. Hitelállomány 

 
A „Közfeladatok ellátására rendelkezésre álló vagyon közfeladatonként” rész tartalmazza az 
önkormányzat által ellátott közfeladatonként a közfeladat ellátására rendelkezésre álló 

- ingatlan,  
- gép, berendezés, felszerelés és 
- jármű  

vagyonát. 
 
A tervben évenkénti bontásban kerülnek megadásra az e vagyonelemekkel kapcsolatos  

- várható kiadások, ideértve különösen: 
- a karbantartási, állagmegóvási kiadásokat, 
- a felújítási kiadásokat, 
- a beruházási kiadásokat,  

- várható bevételek, ideértve különösen: 
- az adott vagyonelem hasznosításából származó bevételt, 
- az értékesítésből származó bevételt. 

 



A fenti vagyonelemekben várható egyéb sajátos állományváltozást szövegesen kerül bemutatásra. 
Ebben a részben nem kell bemutatni az értékcsökkenés elszámolása miatti kiadásokat. 

 
A „Hitelállomány" rész tartalmazza az érintett időszak elején meglévő, és várható hitelállomány 
változást. 

I. A közfeladatok ellátását biztosító vagyon 
 

Közigazgatás közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Polgármesteri Hivatal 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

300 400 400 500 500 500 2600 

b) felújítás 0 27940 0 0 0 0 27940 
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 

       



biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 
b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Ingatlanok kiadásai összesen 300 28340 400 500 500 500 30540 

 
Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

Polgármesteri Hivatal 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       



a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 ezer Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        



Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
Egészségügy közfeladat 

 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Orvosi rendelő Tengelic 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

101 150 160 200 200 200 1011 

b) felújítás    5000   5000 
c) beruházás        
Orvosi rendelő Tengelic-
Szőlőhegy ingatlan kiadásai 
összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

50 50 100    200 

b) felújítás 600      600 
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        



.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Ingatlanok kiadásai összesen 751 200 260 5200 200 200 6811 

 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Orvosi rendelő Tengelic 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 0 0 0 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 
Orvosi rendelő Tengelic-
Szőlőhegy ingatlan bevételei 
összesen: 

       

a) hasznosítás 0 0 0 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A tengelici orvosi rendelő hideg burkolatának felújítása 5 millió Ft összegért. 



 
 



2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 ezer Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Fogorvosi gép kiadásai összesen:        
a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás   1000    1000 
c) beruházás        
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 1000 0 0 0 1000 

 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        



Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
Köznevelés közfeladat 

 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Általános Iskola Petőfi u. 2.  
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

1574 0 0 0 0 0 1574 

b) felújítás 2600 0 0 8000 0 0 10600 
c) beruházás       0 
Általános Iskola Petőfi u. 3.  
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

200 200 200 300 300 300 1500 

b) felújítás       0 
c) beruházás       0 
Óvoda Aradi u. 6.  ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

200 400 400 500 500 500 2500 

b) felújítás 5559 0 600    6159 
c) beruházás        
.................................... ingatlan        



kiadásai összesen: 
a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Ingatlanok kiadásai összesen 10133 600 1200 8800 800 800 22333 

 
 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Általános Iskola Petőfi u. 2. 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 0 0 0 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 
Általános Iskola Petőfi u. 3. 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 0 0 0 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 
Óvoda Aradi u. 6. ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 0 0 0 0 0 0 0 
b) értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan        



bevételei összesen: 
a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Ingatlanok bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
A Petőfi  u. 3. alatti ingatlan értékesítése. 
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
Az Általános Iskola Petőfi u. 2. számú épületén tetőcsere (pala) 8 millió Ft összegben 2015-
ben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 ezer Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        



Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

IVECO DAILY járm ű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 200 200 300 500 500 1800 

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás,        



állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 
b) felújítás        
c) beruházás        
Járművek kiadásai összesen 100 200 200 300 500 500 1800 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

IVECO DAILY járm ű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 0 200 200 200 200 200 1000 
b) értékesítés 0 0 0     
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Járművek bevételei összesen 0 200 200 200 200 200 1000 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
Az IVECO iskolabuszt a KIK a tanulók szállítására térítési díj ellenében használja 2013. 
január 1-től. 
 
 

 
Település üzemeltetés közfeladat 

 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Szolgáltatóház ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 200 400 500 500 500 500 2600 



állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 
b) felújítás    3000   3000 
c) beruházás        
Szolgálati lakás Kossuth u. 2.  
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

0 100 0 0 0 0 100 

b) felújítás        
c) beruházás        
Szolgálati lakás Gagarin u. 2. 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Szolgálati lakás Gagarin u. 5.  
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Szolgálati lakás Jánosmajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Ingatlanok kiadásai  200 500 500 3500 500 500 5700 

 
 
 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

ÖNO Tengelic-Szőlőhegy 
ingatlan kiadásai összesen: 

       



a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

200 200 200 300 300 300 1500 

b) felújítás 2000 0 0 0 10000 0 12000 
c) beruházás        
Tengelic-Szőlőhegy József A. 
u. ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

40 50 50 100 100 100 440 

b) felújítás     5000  5000 
c) beruházás        
Szolgálati lakás Júliamajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Sportcsarnok ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 100 100 200 200 200 900 

b) felújítás     15000  15000 
c) beruházás        
Köztemető Tengelic ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 100 100 200 200 200 900 

b) felújítás    1500   1500 
c) beruházás        
Köztemető Szőlőhegy ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 100 100 200 200 200 900 

b) felújítás    1500   1500 
c) beruházás        



Ingatlanok kiadásai összesen 2740 1050 1050 7500 31500 1500 45340 
 
 

 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Szolgáltatóház ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 918 918 918 1000 1000 1000 5754 
b) értékesítés        
Szolgálati lakás Kossuth u. 2.  
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 169 169 169 200 200 200 1107 
b) értékesítés        
Szolgálati lakás Gagarin u. 2.  
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 140 140 140 160 160 160 900 
b) értékesítés        
Szolgálati lakás Gagarin u. 5.  
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Szolgálati lakás Jánosmajor 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 28 30 30 30 30 30 178 
b) értékesítés        
ÖNO Tengelic-Szőlőhegy 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Tengelic-Szőlőhegy József A. 
u.  ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Szolgálati lakás Júliamajor 
ingatlan bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Sportcsarnok ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 600 600 600 800 800 800 4200 
b) értékesítés 0 0 0     



Ingatlanok bevételei  1855 1857 1857 2190 2190 2190 12139 
 
 
 
 
 
 
 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

Köztemető Tengelic  ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 40 40 40 40 40 40 240 
b) értékesítés        
Köztemető Szőlőhegy ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 40 40 40 40 40 40 240 
b) értékesítés        
Ingatlanok bevételei összesen 1935 1937 1937 2270 2270 2270 12619 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
A Júliamajori szolgálati lakás értékesítése. 
.....................................................................................................................................................  
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A sportcsarnok használatáért a KIK közüzemi díjat fizet. 
József A. 1. számú ingatlanon nyílászáró csere és akadálymentesítés 5 millió Ft értékben 
2016-ban. 
ÖNO Szőlőhegy nyílászáró csere és fűtés korszerűsítés 10 millió Ft összegben 2016-ban. 
Sportcsarnok tetőcsere 15 millió Ft összegben 2016-ban. 
Tengelici és a szőlőhegyi köztemető felújítására 1500e-1500e Ft 2015-ben. 
 
 
 



2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 ezer Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

OPEL VIVARO járm ű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

300 400 400 500 100 100 1800 

b) felújítás        
c) beruházás        
MAZDA járm ű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 150 150 300 300 300 1300 

b) felújítás        
c) beruházás 1600 0 0 0 0 0 1600 
MULTICAR járm ű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

600 400 400 300 300 300 2300 

b) felújítás        
c) beruházás    2000   2000 
YAMAHA motor járm ű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

45 50 60 100 100 100 455 

b) felújítás  0 0     
c) beruházás 580      580 
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       



a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Járművek kiadásai összesen 3225 1000 1010 3200 800 800 10035 
 
 
 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        



Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
OPEL Vivaro lecserélése beszámítással 2015-ben. 
Multicar értékesítése, helyette másik gépjármű beszerzése. 
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

Közművelődés közfeladat 
 
1. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok 
(Az ingatlanok közül valamennyi ingatlan szerepel!) 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Faluház Tengelic ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

100 200 200 300 300 300 1400 

b) felújítás        
c) beruházás        
Művelődési Ház T.-Szőlőhegy 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

0 100 100 200 200 200 800 

b) felújítás  4500     4500 
c) beruházás        
Művelődési Ház Jánosmajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 

  50 50 50 50 50 250 



biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 
b) felújítás        
c) beruházás        
Művelődési Ház Júliamajor 
ingatlan kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

 50 50 50 50 50 250 

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... ingatlan 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Ingatlanok kiadásai összesen 100 4900 400 600 600 600 7200 

 
 
 

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Faluház Tengelic ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás 384 400 400 500 500 500 2684 
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        



.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... ingatlan 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Ingatlanok bevételei összesen 384 400 400 500 500 500 2684 
 
Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás) 
Jánosmajori és Júliamajori művelődési házak értékesítése. 
 
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
A Faluház használatáért a KIK közüzemi díjat fizet. 
A szőlőhegyi Művelődési ház felújítása 4,5 millió Ft összegben 2013-ban. 



2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések 
(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan 
kiadás, illetve bevétel várhatóan meghaladja az 500 ezer Ft-ot.) 
 

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
........................................................  
gép kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, állagmegóvás, 
tűz- és biztonságvédelmi, 
biztosítási kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Gépek, berendezések, 
felszerelések kiadásai összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek 

 
adatok: ezer Ft-ban 

Évek Megnevezés 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Össz. 

....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
....................................  
gépek bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Gépek, berendezések, 
felszerelések bevételei 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

 
A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  



 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek 
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!) 
 

A járművekkel kapcsolatos kiadások 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
.................................... jármű 
kiadásai összesen: 

       

a) éves karbantartás, 
állagmegóvás, tűz- és 
biztonságvédelmi, biztosítási 
kiadások 

       

b) felújítás        
c) beruházás        
Járművek kiadásai összesen 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

A járművekkel kapcsolatos bevételek 
 

adatok: ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
.................................... jármű 
bevételei összesen: 

       

a) hasznosítás        
b) értékesítés        
Járművek bevételei összesen 0 0 0 0 0 0 0 



 
A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés) 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

 
 

II. Hitelállomány 
 
A 2012. január 1.-jén meglévő hitelállomány: .0 Ft 
 
Hitel állományváltozás 

  adatok ezer Ft-ban 
Évek Megnevezés 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Össz. 

Hitel felvétel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        

Hitel törlesztés        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
- ........................................... hitel        
 
A hitel állománnyal kapcsolatos egyéb információ:  
A hosszú távú vagyongazdálkodás során az Önkormányzat nem kíván hitelt felvenni. 
 
 
A vagyongazdálkodási tervet Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2013.(..) 
számú Kt. határozattal fogadta el. 



 
 
 
 
 
 
        Gáncs István 
        polgármester 
 
 
 


