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E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére  
 

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a 
szabályozza a tulajdonosi jogok gyakorlását. 
Ezen szabályok rendelkeznek a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről, amely 
szabályokat indokolt akként megváltoztatni, hogy az értékhatár kövesse az ingatlan árak 
emelkedéseinek hatásait. 
Így a Polgármester nettó 4 millió forint értékhatárig lenne jogosult dönteni a forgalomképes ingó- és 
ingatlan visszterhes elidegenítéséről, míg ezen értékhatár felett a Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntene. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Kiskunhalas, 2022. január 10. 
 
         

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 

16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

Általános indokolás: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a 
szabályozza a tulajdonosi jogok gyakorlását. 
Ezen szabályok rendelkeznek a forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről, amely 
szabályokat indokolt akként megváltoztatni, hogy az értékhatár kövesse az ingatlan árak 
emelkedéseinek hatásait. 
Így a Polgármester nettó 4 millió forint értékhatárig lenne jogosult dönteni a forgalomképes ingó- és 
ingatlan visszterhes elidegenítéséről, míg ezen értékhatár felett a Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntene. 
 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban 
kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, 
ezért az indokolást közzé kell tenni. 

Részletes indokolás: 

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
Ez a szakasz a rendelet 8.§ (1) bekezdését módosítja, mivel az értékhatárokat illetően szükséges volt 
pontosítani a rendelet szövegezését azzal együtt, hogy a Polgármester döntési jogkörét 
forgalomképes ingó- ingatlan visszterhes elidegenítésére vonatkozóan 4 millió forintos értékhatárra 
kellett módosítani. 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

Kiskunhalas, 2022. január 10. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 

 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól 
szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
 
Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében nem érzékelhető.  
 
 
Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: az Önkormányzat és a Hivatal 
adminisztratív terhei nem nőnek. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
jogbiztonsági szempontból releváns a rendelet módosítása. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2022. január 10. 
 
 
 

 



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés i)-j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
16/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Forgalomképes ingó- és ingatlan visszterhes elidegenítéséről 
a) nettó 4 millió forintot elérő értékhatárig a polgármester 
b) nettó 4 millió forintot meghaladó, azonban nettó 25 millió forintot meg nem haladó értékhatár 

között a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ( továbbiakban: 
Bizottság),  

c) nettó 25 millió forintot meghaladó értékhatár esetén a Képviselő-testület dönt.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kiskunhalas, 2022. január .... 
 

   
 
  Fülöp Róbert  Kollárné dr. Lengyel Linda 

polgármester       jegyző 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2022. január „….” 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
          jegyző 


