ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: Vagyonrendelet módosítása
Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző
Előterjesztő: Pék László, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A vagyonrendelet módosításának oka a rendelet önkormányzati vagyoni kört meghatározó
mellékleteinek módosítása az időközbeni változásokkal, melyek az alábbiak:
Az Önkormányzat hosszas előkészítést követően a Magyar Államtól történt térítésmentes
átadás útján a Kékkút 87. hrsz-ú út tulajdonosává vált, így a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyonelemek körét ezzel ki kell egészíteni. (A nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyi közutak a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak.)
Az értékesítésre került Kékkút 114/2. és 114/3. hrsz-ú ingatlanok törlése szükséges.
Végül a Tapolcai Járási Hivatal területszámítási hiba kijavítása tárgyú 24/2/2016.
ügyiratszámú határozatával az Önkormányzat tulajdonában levő Kékkút 281. hrsz-ú terület
területét 2879 m2-ről 2711 m2-re változtatta, mely változás átvezetése a rendelet mellékletén
szintén szükséges.
INDOKOLÁS
A rendelet módosítás aktualizálja az Önkormányzat tulajdonában levő vagyonelemeket.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/ 2016.
(…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
29/2004.(XII.02.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: aktualizálja az önkormányzat ingatlanvagyonának a körét
Költségvetési hatása:

nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet mellékletében szereplő vagyoni kör
megfeleljen az ingatlan nyilvántartási adatoknak

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet mellékletében
szereplő vagyoni kör nem fog megfelelni az ingatlan
nyilvántartási adatoknak
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/ 2016. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004.(XII.
02.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában 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.) 1. mellékletében levő táblázat D10 mezője helyébe a következő mező lép:
„
2711
„
2. § A Vr. 1. mellékletében levő táblázat a következő 20. sorral egészül ki:
„
20.

87.

út

4302

„
3. § Hatályát veszti a Vr. 4. mellékletében levő táblázat 2-3. sora.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pék László
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2016………..
dr. Szabó Tímea
jegyző

Kővágóörs, 2016. február 9.
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