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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

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: 

 

2. számú mellékletet érintő változás (forgalomképtelen vagyon) 

 

Az M&J Home Kft. (2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 88-90) és Kistarcsa Város Önkormányzata 

között 2021. december 16. napján megkötésre került megállapodás alapján a Kft. közérdekű 

kötelezettségvállalásként a Kistarcsa 6220/1 helyrajzi számú, közkert művelési ágú, 566 m2 

területű ingatlant ingyenesen Kistarcsa Város Önkormányzatának a tulajdonába adta. Az 

ingatlan művelési ágára figyelemmel forgalomképtelen, így a Rendelet 2. számú mellékletében 

feltüntetésre kerül. 

 

3. számú mellékletet érintő változás (korlátozottan forgalomképes vagyon) 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kistarcsa 151/1 hrsz-ú, kivett vízmű 

ingatlan Kistarcsa Város Polgármesterének 94/2021. (IV. 28.) számú határozata szerint 

megosztásra került. A telekosztás eredményeként a 151/1 hrsz-ú ingatlanból kialakult a 151/3 

hrsz-ú, kivett vízmű művelési ágú, 1406 m2 területű és a 151/4 hrsz-ú, kivett vízmű és 

telephelyépület (1 épület) művelési ágú, 3990 m2 területű ingatlan.  

 

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 
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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. 

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: 

 

 

Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2022 (…) önkormányzati rendeletet. 

 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 7. 

 

 

         Juhász István 

           polgármester 


