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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 Rendelet 12. § (4) bekezdésében pontosításra kerül polgármester selejtezési jogosultsága 
összhangban a kialakult gyakorlattal és a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és 
selejtezésének szabályzatáról szóló 9/2015. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes 
utasítással. 
 
A módosítás következtében az alábbi változások átvezetésére kerül sor: 
 
1. és 3. számú mellékleteket érintő változás (forgalomképes, korlátozottan forgalomképes 
vagyon) 
 
A 3144/28 hrsz-ú, Kistarcsa, Eperjesi u.1/A szám alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlanon 
megépült a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde, mely épület az ingatlan nyilvántartás adataiban 
feltüntetésre került, továbbá az ingatlan művelési ága „kivett bölcsőde, udvar” besorolásra 
változott. Az ingatlan a Rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja alapján korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemnek minősül, az önkormányzati költségvetési 
szerv (intézmény) használatában, kezelésében lévő olyan önkormányzati vagyon, amely az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátásához szükséges. Minderre tekintettel a 
módosítás során az ingatlan a Rendelet 1. számú mellékletéből a Rendelet 3. számú, 
korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó mellékletébe kerül. 
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2. számú mellékletet érintő változás (forgalomképtelen vagyon) 
 
A Mezsgye utca szélesítése érdekében magántulajdonú ingatlanból kialakításra került a 174/5 
hrsz-ú 50 m2 területű kivett helyi közút ingatlan, mely közcélú felajánlás jogcímen az 
önkormányzat tulajdonába került. 
 
A Nyíltárok utat érintő telekhatár rendezés következtében a 1938/3 hrsz-ú kivett helyi közút 
ingatlan területe 6119 m2-ről 6173 m2-re növekedett. 
 
 
 
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, 
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, továbbá pontosítsa polgármester 
selejtezéssel kapcsolatos jogosultságait. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
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Rendeletalkotás! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/2021 (…) önkormányzati rendeletet. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2021. június 15. 
 
 
         Juhász István 
           polgármester 
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