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az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl, és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló  

18/2007. (VI. 29.) rendelet módosításáról  
 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezıket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon-
ból (üzleti vagyon) áll.” 
 

2. § 
 
A rendelet 2. §-a kiegészül a következı (2a) bekezdéssel:  
 
„(2a) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak és nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısülnek az alábbi kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonú vagyonelemek: 
 

a) Sárospatak külterület 089/2 helyrajzi számú, 42,3865 ha térmértékő ingatlan (Holt-
Bodrog) 

b) Sárospatak külterület 091/30 helyrajzi számú, 39,5568 ha térmértékő ingatlan (Berek) 
c) Sárospatak külterület 0878/2 helyrajzi számú, 1,0765 ha térmértékő ingatlan (Megyer-

hegyi Tengerszem)” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát vesz-
ti. 
 
 
 
 
 

dr. Komáromi Éva Aros János 
 jegyzı       polgármester 

 



INDOKOLÁS 
 

Általános indoklás 
 

Az önkormányzati rendelet módosítását az Nvtv. hatályba lépésébıl adódó jogalkotási kény-
szer indokolja. 
 

Részletes indoklás 
 

az 1. §-hoz 
 
A nemzeti vagyontörvény hatályba lépésével a korábban forgalomképes (vállalkozói) vagyon 
megnevezés üzleti vagyon megnevezésre változott. 
 

az 2. §-hoz 
 
A nemzeti vagyontörvény rendelkezései értelmében az önkormányzat rendeletben köteles 
megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısít. 
 

a 3. §-hoz 
 

A módosító rendelet 2012. május 1-én lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen joghatá-
sát kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl, és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló  

18/2007. (VI. 29.) rendelet módosításáról 
 

Társadalmi hatás: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentıségő vagyonelemek meghatározásának elıírásával biztosítani 
kívánja a kiemelkedı fontosságú vagyonelemek hosszú távú állami, illetve helyi önkormány-
zati tulajdonba történı megırzését 
 
Gazdasági, költségvetési hatások: tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentıségő vagyonelemek a rendelet módosítását megelızıen is kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonú forgalomképtelen ingatlanok voltak, így a módosítás a költségvetésre, 
gazdasági helyzetre nincs hatással.  
 
Környezeti, egészségügyi hatások, követelmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs 
 
Egyéb hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: magasabb szintő jogszabály hatályba lépésé-
bıl adódó jogi kényszer. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: rendelke-
zésre állnak. 
 


