
Balatonújlak Község Önkormányzatának        
      Képviselő- testülete      

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2018. (X…..)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2001. évi CXCVI. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

2. § 

Jelen rendelet 2018. október 10. napján lép hatályba. 

Tüske Gáborné Nagy Gáborné 
polgármester             jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. október…...  

Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet az 15/2018.(X….) önkormányzati rendelethez 

 
1.	melléklet	a	11/2012.(XI.26.)	önkormányzati	rendelethez	

 
FORGALOMKÉPTELEN	TÖRZSVAGYON	

kizárólagos	önkormányzati	vagyonelemek	
	

A) Belterületen		
 

Hrsz. Megnevezése Rendeltetés 

9/3 Balaton u. közút 

63/2 Balaton u. közút 

77/1 Kossuth u.  járda 
77/2 Kossuth u. árok 
77/3 Kossuth u. közút 
77/4 Kossuth u.  árok 
77/5 Kossuth u.  járda 
77/6 Kossuth u. templom park 
77/7 Kossuth u. templom árok 
130/5 Hegy u. árok 
130/6 Hegy u. közút 
130/7 Hegy u. árok 
130/8 Templom u. játszótér 
130/9 Templom u. járda 
130/10 Templom u. közpark 
130/11 Templom u. árok 
130/12 Templom u. árok 
130/13 Templom u. közút 
130/14 Templom u. árok 
138 Templom u. közút 
181 Petőfi u. közút 
182 Petőfi u. régi temető 
203/2 Petőfi u. járda 
203/3 Petőfi u. járda 
204/1 Petőfi u. közút 
204/8 Petőfi u. járda 
212 Petőfi u. földút 
282/22 Balaton u. járda 
282/23 Balaton u. közlekedési terület 

329/2 Balaton u. járda 

329/3 Balaton u. járda 
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B) Külterületen

Hrsz Megnevezés Rendeltetés 
03/3 Petőfi u. mögött közút 
04 árok 
05/4 közút 
06 árok 
08 közút 
010 árok 
012 árok 
017/2 árok 
018 Hegy u. temető 
019/2 közút 
027/2 közút 
020/32 közút 
030/4 közút 
032 közút 
035 közút 
036 árok 
038 közút 
040 közút 
042 közút 
044 közút 
048 közút 
051 közút 
053/2 közút 
059/4 árok 
055/6 közút 
060 közút 
896 közút 
897 közút 
898 közút 
899 közút 
900 közút 
901 közút 
902 közút 
903 közút
904 közút 
905 közút 



 - 4 - 

 

Balatonújlak Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/575-065 
 
Ügyiratszám: K/1969/1/2018.          5. számú előterjesztés        
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 1-i ülésére 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 15/2018.(X…..) önkormányzati rendelet  
 

I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2012. január 1-től az önkormányzat vagyonára vonatkozóan alapvető új szabályozást Magyarország 
Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106.-110.§-ai, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény állapít meg.  
 
Az Alaptörvény rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak           
a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának a körét, a nemzeti vagyon 
feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit. 
A törvény 18. § (10) bekezdésében kimondta, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles 2012. 
október 31-ig módosítani rendeletét.   
E kötelezésnek eleget téve alkotta meg új önkormányzati rendeletét a képviselő-testület, az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet.  
A rendelet megalkotás óta három ízben került módosításra: 

 7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelettel az alaprendeletbe beépítésre kerültek az önkormányzati 
vagyon számbavételére, a vagyonleltárra, az önkormányzati vagyon értékének megállapítására, 
valamint a vagyongazdálkodás irányelveire vonatkozó rendelkezések. 

 4/2017.(III.22.) önkormányzati rendelettel az alaprendelet 1. melléklete – az önkormányzat 
forgalomképes vagyoni körébe tartozó vagyontárgyak elidegenítése következtében – pontosításra 
került.  

 
A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.) 12/E.-12/F. §-a értelmében 
bármely tulajdonostárs kérelmezhette a tulajdoni hányadának megfelelő, önálló földrészletté alakítását  
2012. június 1. napjáig az állami költségvetés terhére az illetékes földhivatalnál.  
A törvényi szabályozás hatására a telekmegosztási/alakítási eljárások megindultak, melynek hatására  
számos ingatlanrész (az újonnan kialakított ingatlanokhoz kapcsolódó közút) került Balatonújlak Község 
Önkormányzata tulajdonába. 
Javaslom a Rendelet 1. mellékletét képező fogalomképtelen vagyoni körbe felvenni az osztatlan közös 
ingatlanok megszüntetésével kialakult, és az önkormányzat tulajdonába került út művelési ágú következő 
ingatlanokat: 
020/32 hrsz, 030/4. hrsz 055/6 hrsz.   
 
A rendeletet a 2018. október 10. napjával javaslom hatályba léptetni. 
 
Balatonújlak, 2018. szeptember 25. 

Tüske Gáborné 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe:
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet  
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendeletmódosítás az önkormányzat részére 
vagyonjuttatás miatti változásokat tartalmazza. 
A rendelet célja, hogy megfelelően szabályozza  
Balatonújlak Község Önkormányzatának tulajdonában  
álló vagyon megőrzésének, védelmének, valamint  
a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeit. 

Nincs Nincs Nincs  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület 2017. március 22-én tárgyalta utoljára, az azóta történt változásokat vezetjük át ezen 
módosítással, összhangban a vagyonkataszterrel.  
A módosítás a Rendelet 1. mellékletét képező fogalomképtelen vagyoni kört érinti. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 11/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet mellékletében szereplő vagyonelemek és a vagyonkataszterben szereplő vagyonelemek között 
nem lenne meg az egyezőség. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


