TÁJÉKOZTATÓ
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
RENDELET‐TERVEZET CÍME: Taktaszada Község önkormányzat Képviselő‐testülete

…/2012. önkormányzati rendelete
Taktaszada Község nemzeti vagyonáról
A TERVEZETT JOGSZABÁLY
KÜLÖNÖSEN:

VALAMENNYI JELENTŐSNEK ÍTÉLT HATÁSA,

I.

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK:
Új alapfogalmak, definíciók és új eljárásrend alkalmazása.

II.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS: Nem releváns

III.

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
Nem releváns.

IV.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:
Nő az adminisztratív teher, át kell dolgozni a vagyonkatasztert és minden olyan
nyilvántartást, melyet érint a rendelet.

V.

JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatályba lépése miatt a
rendeletünk felülvizsgálata. Új rendelet megalkotása

VI.

JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.
Személyi, szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak. Szükséges a vagyonkataszter
átalakítása, melynek pénzügyi kihatása lesz.

Taktaszada , 2012. július 25.

Harangozóné Vitális Márta
jegyző

INDOKOLÁS
a rendelet tervezethez
TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…........../2012.(............) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község nemzeti vagyonáról
Általános indoklás

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében , 6.§ (6)
bekezdésében, 11 § (16) bekezdésében , 13.§ (1) bekezdésében , 18.§ (1) bekezdésében , a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§-ában, 109.§
(4) bekezdésében , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét,
mellyel egyidejűleg az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/1993(XI.26.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi
Részletes indokolás az 1.§ - 6.§ -hoz
A rendelet ezen §-ai általános rendelkezéseket tartalmaznak. A rendelet hatálya Taktaszada
Község Önkormányzat vagyonára terjed ki. A vagyon működtetésének feladatát a
Polgármesteri Hivatal látja el. Kijelöli a polgármestert, mint képviselőt, aki a vagyon
képviseletére jogosult. A korábbi szabályozásnak megfelelően szabályozzuk, hogy csak 2
évente tartunk leltárt. A 4. § (3) bekezdésében felsorolásra kerülnek azok a jogosítványok és
kötelezettségek, amire felhatalmazást kap a polgármester.
Részletes indoklás a 7.§-9.§-hoz
Ezen szakaszok a törzsvagyonra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Az önkormányzat a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonelemet a rendeletében nem állapít meg. Az önkormányzat vagyonelemeit az 1.
melléklet tartalmazza.
Részletes indoklás a 10.§-14.§-hoz
Ezen §-ok a vagyonkezelés szabályait szabályozzák. A rendelet tervezet 2. melléklete sorolja
fel azon vagyonelemeket, melyek vagyonkezelésbe adhatók és a vagyonkezelők felelősségét
Részletes indoklás 15.§-17.§-hoz.
Ezen §-ok a hasznosítás szabályait tartalmazzák. nettó 10 millió Ft –ot meghaladó
vagyonelemeket csak versenyezetés útján lehet hasznosítani, a 3. melléklet szerinti szabályzat
alapján.

Részletes indoklás 18.§-21.§-hoz
Ezen §-ok a vagyon átruházásának szabályait tartalmazzák. nettó 10 millió Ft –ot meghaladó
vagyonelemeket csak versenyezetés útján lehet hasznosítani, a 3. melléklet szerinti szabályzat
alapján. Ez alatti vagyonelemeket a 4. melléklet szerinti Árverési szabályzat szerint kell
lebonyolítani.
Részletes indoklás 22.§-23.§-hoz
Ezen §-ok a vagyonszerzés szabályait tartalmazzák. Tulajdonszerzést megelőzően a
vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni és vizsgálni, hogy a megszerzendő
vagyonra milyen önkormányzati feladathoz van szükség
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését szabályozza, valamint felsorolja a mellékleteket és hatályon kívül
helyezi a korábbi rendeletet.
Taktaszada, 2012. július 25.

Filep András
polgármester

Harangozóné Vitális Márta
jegyző

