Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva, valamint figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 6. és 11. alpontjában, az 5.
§ (2) bekezdés b)-c) pontjában, az 5. § (4) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (5) új bekezdéssel:
„(5) Az önkormányzat vagyona az ASP Ingatlanvagyon kataszter és eszköznyilvántartó
rendszerében kerül teljes körűen nyilvántartásra.”
2. §
(1) Jelen rendelet 2018. július 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2018. június 27.
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(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.
I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet-tervezetben
foglalt módosítás az önkormányzat gazdasági, költségvetési helyzetét jelentősen nem érinti.
II. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet hatályba lépése környezeti és
egészségi hatással nem jár.
III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelen rendelettervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet módosításának szükségességét indokolja, hogy közérdekű célt
szolgál.
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Cibakháza Nagyközség vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
szabályozza, hogy az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és vállalkozói vagyonból áll. A
rendelet értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak forgalomképessé
minősítéséről – törvényi rendelkezés hiányában – az önkormányzat dönt.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendeletet az ASP működéséhez igazítja.
2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

