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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 

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

továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Rendelet mellékletei 

nem kerültek módosításra az elmúlt időszak változásai tekintetében, a korábban értékesített 

ingatlanok nem kerültek törlésre a Rendeletből. 

A Takarnet Földhivatali Információs Rendszer adatainak és a hatályban lévő Rendeletben 

foglaltak alapján megállapítható, hogy a felsorolt ingatlanok már nem képezik az 

Önkormányzat tulajdonát - Kékkút 296/5. hrsz., 119/1. hrsz., 119/2. hrsz., 119/3. hrsz., 038/3. 

hrsz., 038/12. hrsz., 038/13. hrsz., 038/14. hrsz., 038/15. hrsz., 038/16. hrsz., 038/17. hrsz., 

038/18. hrsz., 038/19. hrsz., 038/22. hrsz., 038/25. hrsz., 046/3. hrsz. – így szükséges az ezen 

ingatlanokat tartalmazó mellékletek módosítása.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Képviselő-testületnek a vagyontárgyait a vagyonrendeletében kell szerepeltetnie.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe:    Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/ 2020. 

(…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII.02.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: A Rendelet alkalmazhatósága, a magasabb szintű 

jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Rendeletet 

aktualizálni szükséges. 

Költségvetési hatása:  nincs 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása: nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége: az Önkormányzat vagyonát naprakészen kell, hogy 

tartalmazza a rendelet, megjelölve, hogy mely vagyoni körbe 

sorolandó az adott vagyontárgy. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának szükségességénél megfogalmazott hatás nem 

következik be.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

 

 

Rendelet-tervezet: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/ 2020. (…) 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.) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § Hatályát veszti a Vr. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora.  

 

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

 

 

        Kardosné Csaba Gyöngyi          dr. Szabó Tímea 

                  polgármester        jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2020……….. 

 

               dr. Szabó Tímea   

            jegyző 

 



   1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez  

 

4. melléklet a 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelethez  

 

Üzleti vagyon 

 

A B C D 

1.  
helyrajzi 

szám 
megnevezés 

terület             

( m2 ) 

2.  201. erdő 

250 

(250/4892 

tulajdoni 

hányad) 

          

 


