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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2017. november 22-i nyilvános ülésére. 

 

Tárgy: Vagyonrendelet módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Előkészítette:  Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző; dr. Takács Katalin aljegyzőt 

helyettesítő igazgatási csoportvezető 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az 

önkormányzatok vagyonkatasztereinek felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént, jelenleg 

pontos és naprakész adatokat tartalmaz. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) nem tartalmazza a Tapolca belterület 1538/15. helyrajzi számú 

ingatlant, mely a vagyonkataszterben szerepel.  

 

A TAKARNET Földhivatali Információs Rendszerben tárolt adatok alapján a Tapolca 

belterület 1538/15. helyrajzi számú ingatlan 2047 m2 területű, művelés alól kivett ipartelep (a 

kataszteri nyilvántartás szerint kistérségi irodaház), melynek 1/33 része tekintetében 2007. 

augusztus 9. napján került bejegyzésre Kékkút Község Önkormányzatának tulajdonjoga. 

 

A vagyonkataszterben a Tapolca belterület 1538/15. helyrajzi számú ingatlan (kistérségi 

irodaház) más önkormányzatokkal közös tulajdonban lévő, korlátozottan forgalomképes 

vagyonként szerepel. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges a Rendelet 3. mellékletének módosítása, a Tapolca belterület 

1538/15. helyrajzi számú ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonként történő felvétele, 

annak érdekében, hogy a Rendelet a vagyonkataszterrel azonos adatokat tartalmazzon. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A rendelet módosítása annak pontosítását szolgálja, különösebb egyéb hatása nincs.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Képviselő-testületnek az önkormányzat vagyontárgyait a vagyonrendeletében kell 

szerepeltetnie.  

 

 

 

 



Rendelet-tervezet: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./2017. (…) önkormányzati  rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában és (4) 

bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 18. § (1) és (12) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII.02.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Vr.) 3. melléklete a következő 12. sorral egészül ki: 

„ 

12. 
Tapolca 

1538/15 
kistérségi irodaház 2047 

       „ 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

      Kardosné Csaba Gyöngyi               Tóthné Titz Éva 

 alpolgármester                jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2017. …… 

                  Tóthné Titz Éva 

                   jegyzőt helyettesítő aljegyző 


