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Tisztelt Képviselő-testület/ Bizottság! 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) sz. rendelet mellékletei az 
alábbi helyeken aktualizálásra szorulnak: 
 
A Képviselő-testület 53/2016. (II.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2219 hrsz.-ú 
ingatlant 7 db ingatlanra megosztja és kialakít hozzá egy 12 m széles utat. A testület 
döntésének megfelelően az ingatlanok földhivatali bejegyzése megtörtént. 
 
A Kistarcsa, belterület 82 helyrajzi számú, természetben 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. 
szám alatti ingatlan rendeltetési módja a jelenlegi használatának megfelelően civilház 
megnevezésre módosult. 
 
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. március 10. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 


