
1. számú melléklet

Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

 Átadás 
jogcíme

 Ingatlan 
helyrajzi 
száma

 Ingatlan 
címe

 Ingatlan 
besorolása

 Épületek 
száma

 Helyiségek 
száma

 Nettó 
alapterület

 Átadott 
nettó 

alapterület

 Elhelyezett
ek száma

 Átadott 
ingatlanban/ 

ingatlan-
részben 

elhelyezette
k száma

 Kiépített 
infrastruktúr

a

 
Ingatlan 
állaga, 
utolsó 

felújítás 
időpontja

 Egyéb 
releváns 

információk

Ingyenes 
használat

 1144/1 6775 
Kiszombor 
Nagyszentmi
klósi u. 8. sz. 

 községháza  1  16  350  12,36  16,5  1  komfortos  felújított 
2010. 09.

 

             
             

Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan átadását kiváltó ingatlan

 Ingatlan 
helyrajzi száma

 
Ingatlan címe  Ingatlan 

besorolása
 Épületek/helyi-

ségek száma

 
Bruttó 

alapterület

 
Nettó alapterület

 Elhelyezhetők 
száma (nettó 
alapterület/5)

 Kiépített 
infrastruktúra

 Ingatlan állaga, 
utolsó felújítás 

időpontja

 Tulajdoni 
helyzet, egyéb 

releváns 
információk

          
          
          



2. számú melléklet

Önkormányzati hivatal elhelyezésére bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok

Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

 Átadás 
jogcíme

 Ingatlan 
helyrajzi 
száma

 Ingatlan 
címe

 Ingatlan 
besorolása

 Épületek 
száma

 Helyiségek 
száma

 Nettó 
alapterület

 Átadott 
nettó 

alapterület

 Elhelyezett
ek száma

 Átadott 
ingatlanban/ 

ingatlan-
részben 

elhelyezette
k száma

 Kiépített 
infrastruktúr

a

 
Ingatlan 
állaga, 
utolsó 

felújítás 
időpontja

 Egyéb 
releváns 

információk

             
             
             

3. számú melléklet

Önkormányzat tulajdonában lévő, járási hivatal elhelyezésére szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlanok

 Ingatlan 
helyrajzi száma

 
Ingatlan címe  Ingatlan 

besorolása
 Épületek/helyi-

ségek száma

 
Bruttó 

alapterület

 
Nettó alapterület  Elhelyezettek 

száma
 Kiépített 

infrastruktúra

 Ingatlan állaga, 
utolsó felújítás 

időpontja

 Egyéb releváns 
információk
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4. számú melléklet

Az önkormányzati hivatal rendelkezésére álló, járási hivatal feladatainak ellátáshoz átadásra kerülő gépjárművek felsorolása

 Sorszám
 Gépjármű forgalmi 

rendszáma
 Forgalmi engedély 

száma  Törzskönyv száma  Gépjármű 
gyártmánya

 Gépjármű típusa
 Gyártási év, 

futásteljesítmény
 Állapotra vonatkozó 

megjegyzések
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6/1. számú melléklet

Járási hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő perek, végrehajtási eljárások
(vagyonelemenként kitöltendő)

 Per tárgya  Felperes adatai  Per értéke  Képviselet adatai  Jogorvoslatok

 Bírósági döntések 
(ügy érdemére 

vonatkozó 
határozat, ítélet)

 Perköltség

 
Végrehajtási 
intézkedések

 
Egyéb releváns 

információk

         
         
         
         
         
         
         

6/2. számú melléklet

Folyamatban lévő és átvételre kerülő munkajogi, büntetőjogi, kártérítési és államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítésére irányuló perek, végrehajtási eljárások

 Per tárgya  Felperes adatai  Per értéke  Képviselet adatai  Jogorvoslatok

 Bírósági döntések 
(ügy érdemére 

vonatkozó 
határozat, ítélet)

 Perköltség

 
Végrehajtási 
intézkedések

 
Egyéb releváns 

információk
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7/1. számú melléklet

Az önkormányzat által járási hivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázat
(ingatlanonként kitöltendő)

 Projektek felsorolása (a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan)

 A Projekt 
befogadá-

sakor 
kapott 
projekt

azonosító

 A Projekt 
rövid 

tartalma

 A kedvez-
ményezett 

neve

 A 
kedvez-

ményezett 
adószáma

 A Kincstári 
azonosító 

száma 
(amennyibe

n van)

  
 
A 

kedvezmé-
nyezett 
típusa 
(önálló 

pályázó, 
konzorciu
mi vezető, 
konzorciu

mi tag)

 Az 
igényelt/ 
megítélt/ 

szerződött 
támogatás
(a projekt 

státuszának 
megfelelően

)

 A 
pályázatba
n szereplő 
összköltsé

g (Ft)

 A 
pályázatba
n szereplő 

önerő 
összege 

(Ft)

 
 
A 

pályázatba
n rögzített 

önerő 
biztosítás 

módja 
(saját 
forrás, 
hitel, 

kötvény-
kibocsátás 

stb.)

 A 
pályázatba

n nem 
szereplő, 

de a 
pályázat-

hoz 
kapcsolódó 

projekt 
végre-

hajtásához 
szükséges 
saját forrás 

(Ft)

 A Projekt 
tekintetében 
felmerülő 
problémák 
és javasolt 
intézkedése

k

  
 

A Projekt 
elmaradása 
a támoga-

tási 
szerző-
désben 

rögzített 
ütemtervhe

z képest 
(hónap)

  
 

A Projekt 
elmaradása 

a 
támogatási 

szerző-
désben 

rögzített 
ütemtervhe
z képest 

(Ft)

 DAOP-
4.3.1-09-
2009-0019
(lezárt, 
monitoring 
alatt)

 
Polgármeste
ri Hivatal 
komplex 
akadályment
esítése

 Kiszombor 
Nagyközség 
Önkormányz
ata

 12726889-
2-06

 726885  önálló 
pályázó

13.978.006  15.531.116  1.553.110  saját forrás     
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7/2. számú melléklet

Az önkormányzat által járási hivatalnak átengedett ingóságokhoz kapcsolódó pályázat
(ingónként kitöltendő)

 Projektek felsorolása (a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan)

 A Projekt 
befogadá-

sakor 
kapott 
projekt 

azonosító

 A Projekt 
rövid 

tartalma

 A 
kedvezmé-

nyezett 
neve

 A kedvez-
ményezett 
adószáma

 A 
Kincstári 
azonosító 

száma 
(amennyibe

n van)

  
 
A 

kedvezmé-
nyezett 
típusa 
(önálló 

pályázó, 
konzorciu
mi vezető, 
konzorciu

mi tag)

  
 

Az 
igényelt/ 
megítélt/ 

szerződött 
támogatás 
(a projekt 

státuszának 
megfelelőe

n)

 A 
pályázatba
n szereplő 
összköltsé

g (Ft)

 A 
pályázatba
n szereplő 

önerő 
összege 

(Ft)

  
 
A 

pályázatba
n rögzített 

önerő 
biztosítás 

módja 
(saját 
forrás, 
hitel, 

kötvény 
kibocsátás 

stb.)

 A 
pályázatba

n nem 
szereplő, 

de a 
pályázatho

z 
kapcsolódó 

projekt 
végre-

hajtásához 
szükséges 
saját forrás 

(Ft)

 A Projekt 
tekintetébe
n felmerülő 
problémák 
és javasolt 
intézke-
dések

  
 

A Projekt 
elmaradása 

a 
támogatási 

szerző-
désben 

rögzített 
ütemtervhe

z képest 
(hónap)

  
 

A Projekt 
elmaradása 

a 
támogatási 

szerző-
désben 

rögzített 
ütemtervhe
z képest 

(Ft)
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8. számú melléklet
A járási hivatal feladatainak ellátásához átadásra kerülő infokommunikációs eszközök és a szerzői jogvédelem alá eső 

termékek

8/1. melléklet

IT munkaállomások

 Telephely címe  Átadás jogcíme
 Munkaállomás 
megnevezése

 Munkaállomás 
egyedi 

azonosítója

 Monitor 
megnevezése

 Monitor egyedi 
azonosítója

 Operációs 
rendszer  Irodai 

alkalmazás

 Vírusvédelmi 
alkalmazás

 Egyéb releváns 
információk

Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi 

u. 8.

ingyenes 
használat

Asztali gép 
ACER Veriton 

7600G
PS000917EI00

LCD/TFT/LED 
LG Flatron 
W1934S

910UXZJ64421 Windows XP MS Office Xp nincs telepítve
Makói Többcélú 

Kistérségi 
Társulás tulajdona

Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi 

u. 8.

ingyenes 
használat

Asztali gép 
ACER Veriton 

7600G
PS000953EI00

CRT        Compaq 
5500

229BK43LB250 Windows XP MS Office Xp nincs telepítve
Makói Többcélú 

Kistérségi 
Társulás tulajdona

8/2. melléklet

Szoftverek (operációs rendszerek, irodai programcsomagok, vírusvédelem stb.)

 Telephely címe
 Szoftver/alkalmaz

ás neve
 Szoftver/alkalmaz

ás típusa
 Verziószáma

 Beszerzés/ 
bevezetés éve

 Licenc típusa
 Licenc lejáratának 

dátuma
 Szoftver/alkalmaz

ás gyártója
 Átadott licencek 

száma
Kiszombor, 

Nagyszentmiklósi 
u. 8.

Windows XP Operációs rendszer 5.1 2003. OEM nincs Microsoft 2 db

Kiszombor, MS Office Xp Irodai alkalmazás 5.1 2002. mennyiségi nincs Microsoft 2 db
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Nagyszentmiklósi 
u. 8.

8/3. melléklet

Funkcionális és szakigazgatási alkalmazások

 Alkalmazás neve  Alkalmazás típusa  Alkalmazás 
elérése

 Verzió
 Beszerzés/ 

bevezetés éve
 Licenc lejáratának 

dátuma  Alkalmazás 
gyártója

 Licencek száma  Megjegyzés

         

8/4. melléklet

Kiszolgáló (szerver) kapacitások

 Telephely címe  Szerver típusa  Szerver neve  Szerver funkciója
 Szerver egyedi 

azonosítója
 Operációs rendszer  Monitor típusa

 Monitor egyedi 
azonosítója

        
        

8/5. melléklet

Szerver szoftverek hozzáférései (CAL)

 Telephely címe  Szerver gép neve  Operációs rendszer
 Szerver szoftver 

megnevezése
 Kliens környezet  Hozzáférések száma

 Egyéb releváns 
információk
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8/6. melléklet

Nyomatkészítő eszközök

 Telephely címe  Nyomatképző típusa  Fizikai helye a telephelyen belül  Nyomatképző egyedi azonosítója  Egyéb információk
     
     

8/7. melléklet

Egyéb átadott IT eszközök

 Telephely címe  Eszköz megnevezése  Eszköz típusa  Beszerzés éve  Fizikai helye  Eszköz egyedi 
azonosítója

 Egyéb információk

       
       

8/8. melléklet

Hálózati végpontok

 Telephely címe  LAN végpont  LAN végpont 
 UTP kábelezés 

esetén annak 
 Internet elérés 

 Internet elérés 
sebessége

 Kapcsolat típusa  Kapcsolat 
 Egyéb releváns 

információk
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száma típusa
típusa

típusa sebessége
Kiszombor, 

Nagyszentmiklósi 
u. 8.

1 UTP CAT5 vagy felette xDSL 8192 Kbs/640Kbs xDSL 100 Mbs/100 Mbs
Nem elkülöníthető 

a Polg. Hiv.
hálózatától

         

8/9. melléklet

Aktív hálózati (LAN, WAN) eszközök

 Telephely címe  Eszköz fajtája  Eszköz típusa  Portok száma  Beszerzés éve  Egyedi azonosító  Tulajdonviszony  Megjegyzés
        
        

8/10. melléklet

Telekommunikációs eszközök

 Telephely címe  Eszköz fajtája  Eszköz típusa  Eszköz fizikai helye  Eszköz egyedi 
azonosítója

 Darabszám  Egyéb információk

Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.

Analóg telefonkészülék Siemens euroset 802 Polgármesteri Hivatal S30054-S5776-F403-2 1 -

       

8/11. melléklet

Telefonközpont kapacitás

 Telephely címe  Telefon szolgáltatás 
 Szolgáltatás azonosítója 

 Saját telefonközpont
 Ha saját  Kiosztott 

 További működési mód
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típusa
a partner részéről telefonközpont, annak a 

típusa
telefonmellékek száma

       
       

Nyilatkozat
Alulírott  Szegvári Ernőné  polgármester, a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6775 Nagyszentmiklósi u. 8.)  képviseletére  
jogosult, mint átadó/használatba adó nyilatkozom:
A járási hivatalok kialakításához a ____________________sz. megállapodás alapján az alábbi eszközök kerülnek átadásra:
Az eszközök - (kis) – és nagy értékű eszköz – leltári azonosítóval ellátott, leltározásuk az átadással egy időben megtörtént. 
Az átadás időpontja:________________________________
Jelen nyilatkozat alátámasztásul 1 db eszköznyilvántartó karton hitelesített másolata becsatolásra került.

Bruttó szám.
Megnevezés Gyári szám

A 
nyilvántartásból 

való kivezetés 
időpontja

Bruttó 
érték

Az átadás 
napjáig 

elszámolt ÉCS.
Nettó érték

Eszköz azon.

1113-11193
Vagyoni értékű jogok 
aktivált állományi értéke

1212
Telkek aktivált állományi 
értéke    

1213-12193
Épületek aktivált állományi 
értéke    

13111-131191 Ügyvitel-és 
szám.tech.eszközök aktivált 
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állományi értéke
Munkaállomás+monitor PS000917EI00 201596 201596 0
Munkaállomás+monitor PS000953EI00 201596 201596 0

13112-131192

Egyéb gépek,berendezések és 
felsz.aktivált állományi 
értéke    

13211-13219
Járművek aktivált állományi 
értéke    

KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK
Eszköz leltári 

azonosító 
száma az 
átadónál

Megnevezés Beszerzési éve Bruttó érték

Darabszám 
(egyfajta, egy időben beszerzett, 

azonos értékű eszköz, együttesen is 
felsorolható)

2/59/2000. Kétajtós szekrény 2000.01.01. előtti 6.378,- (3.189,-/db) 2

6/185/2000. Íróasztal 2000. 50.000,- (25.000,-/db) 2
7/206/2011. Irodaszék 2011. 23.000,- (11.500,-/db) 2

  

  

12



Kiszombor, 2012._____________hó________nap

_______________________________
                                                                                                   Szegvári Ernőné

              polgármester
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