RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2019. (___.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló
9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében
foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
alaprendelet) 3. sz. melléklete a következő ponttal egészül ki:
„3. sz. melléklet
254. sor Rábapatona 86/39 hrsz. kivett sporttelep 57.135 m2”
(2) Az alaprendelet 1. mellékletének 279. pontja hatályát veszti:
„279 Rábapatona 86/2 hrsz. Agárpálya .”
2. §
(1) Az alaprendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2. sz. mellékletének helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rábapatona, 2019. július ….
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a jogszabály előkészítője az alábbi
előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most
tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, az ingatlan sikeres értékesítése esetén az önkormányzat
fejlesztési potenciálja nagy mértékben megnövekszik, hosszabb távon kiszámíthatóbbá
válik a költségvetés helyzete, az önkormányzat finanszírozása likvidebbé tehető.
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az adminisztratív hatás a nyilvántartási feladatok miatt nem jelentős.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet a rendeletmódosítás
elmulasztása miatt.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. INDOKOLÁS
A Rábapatona, 86/39 hrsz.-ú ingatlan értékesítéshez szükséges pályázat kiírása kapcsán szükséges
átvezetés érdekében a vagyonrendeletben az ingatlan átsorolására van szükség a forgalomképes, üzleti
vagyon körébe a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. A
mellékletek cseréjére az elektronikus feltöltés miatt és az adatok aktualizálása érdekében van szükséges
3. VÉLEMÉNYEZTETÉS
A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség a Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság részéről terheli.
A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet,
amely a vagyonrendelet módosítja, fogadja el.
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