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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő - testtiletének
61201 5. (V .22.) önkormányzati rendelete

Az önkorm ányzatvagyonáról és a vagyonnal való gazdáIkodás egyes szabályaíről szÓlÓ

1 4 l 20 |2 (V. 3 1 . ) önkormányz ati rendel et mó do sításáról

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete, az Alaptörvény 32. cl?k (1) bekezdés a)

po.rtiabun meghatérozott feladatkörében eljáwa, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

iozúrsasagi áegbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és

hatásköreiiől szóló 1991. évi XX. törvény 13S.§ (1) bekezdés j. pontjában kapott

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkorm ányzatvagyonáról és a vagyorural való gazdálkodás egyes szabáIyatről szÓlÓ

I412O12(V.31.)önkormányzatirendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés léP:

,,12.§ (t) Az önkormányzat a tulajdonaban lévő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek,

továbbá kereskedelmi és vendóglátó ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére szolgálÓ

területek csak versenyeztetés túján az összességében legelőnyÖsebb ajanlatot tevő részére, a

szolgíltatás és ellenszolgáitatás értékarányosságával hasznosíthatÓ. Nem kell aZ

önkormányzatnak versenyeztetési eljárást lefoly,tatni a Mötv, 108/B. §-ban megfogalmazottak

esetében.

2.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.
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Kihirdetve: 2015. mé4us 22.

í\(*r
I.] 

'--\ 
l-* -J_

Takács,i-ászlőhé)
i

Jegyzo

/ \ -.l'fi .| L-L
takacst ász|aÁé)

jegyző

6""ffi;h

-ffij



ELŐZr.TES HATÁSVIZS GÁLATI LAP

Kapolcs község Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdllkodás egyes
szabályairől szóló l4l20l2 (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

rendelethez

A jogalkotásrÓl szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálatta| a
jogszabály előkószítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)
bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata
szükséges:

A teryezett jogszabály hatásai:
a) társadalm i, gazdasági, költségvetési hatás :

- trársadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a vagyonrendelet határozza
meg azon vagyonelemekkel való gazdálkodás rendjét, melyek alapját, tárgyi
feltételeit képezik a közfeladatok ellátásának,
- gazdaság1 hatása: közép- és hossátávon jelentős, mivel megltatározza a
vagyonn al v aIő gazdálko dás l e gfo nto s abb szab ály ait,
- költségvetési hatása: jelentéktelen, közvetlenül nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások :

- a rendelet meghatározza a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
tartalmát, mely többletmunkát jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal
ellátható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Onkormányzati vagyonhasznosítás hossá távon biztosított a rendelet módosításával, biztos
bevételt jelent a bérleti dt1 az önkormányzatnak.

A j o gszab ály alkalm a zás ához szüksé ges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szewezeti feltétel: rendelkezésre á11.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Általános Indoklás

A vagyonról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai akövetkezők:
- segítse az önkormányzatot a tulajdonosi jogainak gyakorlásában,
- ho zzáj árul1 on az önkormányzati tul aj don vódelméhez,

Részlete Indoklás

1 . § a módosító rendelk ezést tartalmazza

2.§ ahatáIyba léptető és hatályon kívüli helyezendő rendelkezése!<ettarta|rnazza- l,. [_ ál-
Kapolcs, 2}|5.május 12. taMcs-}asaOlrD
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