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Tisztelt Bizottság / Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) sz. rendelet (a továbbiakban 
„Vagyonrendelet”) mellékletei az alábbi helyeken aktualizálásra szorulnak: 
 
1.) A Képviselő-testület 244/2016. (X.26.) sz. határozatának megfelelően a 3144/13/A/38 és a 
3144/13/A/39 helyrajzi számú, természetben a 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 13. lh: II. alagsori  
garázsok Albrecht Lóránt Istvánné részére elidegenítésre kerültek. A vevő a garázsok 
vételárat megfizette és tulajdonjoga mindkét garázs tekintetében átvezetésre került. Ezen okok 
miatt indokolt a 3144/13/A/38 és a 3144/13/A/39 helyrajzi számú garázsok 
Vagyonrendeletből való kivezetése. 
 
2.) A Képviselő-testület 239/2016. (X.26.) és a 240/2016. (X.26.) és a 241/2016. (X.26.) sz. 
határozatainak megfelelően a 6819, 6821, 6822 helyrajzi számú zártkerti művelésből kivont 
ingatlanok Klinkáné Kucsma Katalin részére elidegenítésre kerültek. A vevő az ingatlanok 
vételárat megfizette és tulajdonjoga mindhárom ingatlan tekintetében átvezetésre került. Ezen 
okok miatt indokolt a 6819, 6821, 6822 helyrajzi számú zártkerti művelésből kivont 
ingatlanok Vagyonrendeletből való kivezetése. 
 
3.) A Kistarcsa, 0261/18 hrsz.-ú kivett telephely rendeltetésmódú ingatlan közcélra felajánlás 
jogcímén Kistarcsa Város önkormányzata tulajdonába került, ezért indokolt a 
Vagyonrendeletbe való felvezetése 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

 

 

 



hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A vagyonrendelet aktualizált lesz. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nem rendelkezik. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nem rendelkezik. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Elmaradása esetén a földhivatali nyilvántartás adatai nem egyeznének a 
vagyonrendelet adataival. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását: 
 

 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. január 12. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 


