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Tárgy:  Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) az elmúlt fél évben az ingatlan nyilvántartás adataiban bekövetkezett 
változások alapján felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat eredményeképpen a Rendelet 
mellékelt módosító rendelet (1. számú melléklet) szerinti módosítása indokolt. 
 
A módosítás következtében az alábbi változások átvezetésére kerül sor: 
 
1. számú mellékletet érintő változás (forgalomképes vagyon) 
 
A 6846 hrsz-ú zártkerti ingatlan már a korábbiakban értékesítésre került, tulajdonjogának vevő 
részére történő bejegyzése 2020. február 6-án megtörtént, ekként az ingatlan a Rendelet 1. 
számú mellékletéből törlésre kerül.  
 
2. számú mellékletet érintő változások (forgalomképtelen vagyon) 
 
Korábbi telekalakítási eljárás eredményeként a Komáromi utca (1938/1 hrsz) új helyrajzi 
számot (1848/6 hrsz) kapott, mely a Rendelet 2. számú mellékletében átvezetésre kerül.  
 
Belterületbe vonás miatt új helyrajzi számot (6217 hrsz) kapott a 7069/1 hrsz-ú ingatlan is, 
ami a Rendelet 2. számú mellékletében szintén átvezetésre kerül. 
 
Tájékoztatásul: a 1317/140 hrsz-ú (Kistarcsa, Baross Gábor utca 36/a) és a 3146/7 hrsz-ú 
(Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 25. szám előtti magánút) ingatlanokat az Önkormányzat az 
elmúlt fél évben értékesítette, az adás-vételi szerződések megkötésre kerültek, azonban az 
előterjesztés készítésének időpontjáig a vevők tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésére még nem került sor, így ezen ingatlanok jelenleg még nem kerülnek a Rendelet 
mellékletéből törlésre. 
 
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. 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, 
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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 az Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Nincsenek 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A módosító rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 A módosító rendelet megalkotásának célja, hogy a Rendelet az elmúlt fél évben az 
ingatlan nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza 
az Önkormányzat ingatlanvagyonának adatait. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében megalkotja az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020 (…) önkormányzati 
rendeletet. 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 5. 
 
 
         Juhász István 
           polgármester 


