
KİTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
6/2012./IV.27./ 

 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10./ 

Kt. számú rendelet módosításáról. 
 

Az önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e.) pontjában 
és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet mellékletében szerepelı forgalomképes ingatlanok listájáról törlésre kerül: 
 

1.) 349 hrsz-on nyilvántartott szarvasmarha-tartási telep 29.624,100 m2, 7449 eFt bruttó 
érték 

2.) 686 hrsz-on nyilvántartott húsbolt-vágóhíd, Jókai út 17/a., 688,100 m2, 600 eFt bruttó 
érték 

3.) 764 hrsz-on nyilvántartott mg-i Tsz. Kossuth u.8., 3062,100 m2, 7150 eFt bruttó érték 
4.) 829 hrsz-on nyilvántratott Vendéglı, Szabadság út 8., 817,100 m2, 7752 eFt bruttó 

érték 
5.) 999 hrsz-on nyilvántartott beépítetlen telek, Mezı I. út, 1565,100 m2, 157 eFt bruttó 

érték 
6.) 017 hrsz-on nyilvántartott út és csatorna, külterület, 0100 m2 

 
2. § 
 

A rendelet mellékletében szerepelı forgalomképes ingatlanok listája az alábbiakkal egészül 
ki: 
 

1.) 140 hrsz-on nyilvántartott egy lakásos családi ház, Rákóczi út 8., 1251 m2, 800 eFt 
bruttó érték 

2.) 155 hrsz-on nyilvántartott egy lakásos családi ház, Kádár tanító út 14., 2001 m2, 
2.970,734 eFt bruttó érték 

3.) 351 hrsz-on nyilvántartott egy lakásos családi ház, Széchenyi út 15., 701,100 m2, 650 
eFt bruttó érték 

 
3. § 

 
A Képviselı-testület a rendelet mellékletében szereplı alábbi forgalomképes ingatlanokat 
korlátozottan forgalomképes ingatlanokká minısíti:  
  
1.) 028/2 hrsz-on nyilvántartott szennyvíz-telep, 79.247,100 m2, 644.208 eFt bruttó érték 
2.) 1285/1 hrsz-on nyilvántartott uszoda-sportelep, Szabadság út, 17296.100 m2, 21.955 

eFt bruttó érték 
3.) 825 hrsz-on nyilvántartott beépítetlen telek, 706,100 m2, 140 eFt bruttó érték 
4.) 828 hrsz-on nyilvántartott beépítetlen terület, 1075,100 m2, 108 eFt bruttó érték 
5.) 1285/2 hrsz-on nyilvántartott tartály-park, 5134,100 m2, 513 eFt bruttó érték 
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4. § 
 

A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Kıtelek, 2012. április 26. 
 
 
/: Lovász Tibor :/       /: Dr. Varga Zoltán :/ 
   polgármester           megbízott jegyzı  
 
 
A rendeletet 2012. április 27-én az önkormányzat hirdetı tábláján történı kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
         /: Dr. Varga Zoltán :/ 
               megbízott jegyzı  


