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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 26-i nyilvános ülésén fogadta 
el az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
A vagyonrendelet mellékletei az akkor használt vagyonkataszteri programból kerültek 
előállításra. A program nehezen kezelte az ékezetes betűket, emiatt az egyes vagyonelemek 
nehezen olvashatók, némelyik alig beazonosítható. 
 
A program azóta lecserélésre került, az új kataszteri programmal a vagyonelemek listája 
megfelelően előállítható. A jogszabály értelmében a rendelet három melléklete tartalmazta a 
forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon körébe tartozó 
vagyonelemeket. Az elmúlt időszak változásait átvezetve, most már megfelelő formátumban 
ezen mellékletek kerülnek most módosításra.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályaitól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és    /2014. 
(     ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 

Tapolca, 2014. szeptember 8. 
 

                      Császár László 
                       polgármester

 



 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
/2014. (           ) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1)  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
(2)  A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
(3)  A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
Tapolca, 2014. szeptember 26. 
 
 
 
 

Császár László  Ughy Jenőné  
polgármester jegyző 

 
 
 

 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályaitól szóló 8/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
Az elmúlt időszakban a vagyonkataszterben bekövetkezett változások és a régi program által 
alkalmazott formátum használhatatlansága indokolja a rendelet megalkotását. A Rendelet 
megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának intézkedését vonja maga után. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.  

 


