
2. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város 
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez 

 
 

I N D O K O L Á S  
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzatának 
vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletét 

módosító 
 

RENDELETTERVEZET-hez 
 
 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015.(X.28) önkormányzati rendeletével 
megalkotta a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletét (a továbbiakban: Vagyonrendelet), amely 
Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi vagyonelemet tartalmazza. 
 
A Vagyonrendelet 1. melléklete tartalmazza egyebek mellett azon vagyonelemeket, melyek 
kizárólag önkormányzati tulajdonban állnak, melyek jogi természetükből adódóan 
forgalomképtelennek minősülnek.  

A Vagyonrendelet 1. mellékletében a  sorszám alatt található a Makó, 7734/4 hrsz. alatt lévő 
kivett közpark besorolású 0,2592 ha területnagyságú forgalomképtelen vagyonelem, mint 
törzsvagyon. 

Telekalakítási eljárás eredményeként fenti hrsz. alatti területből két önálló hrsz. alatti ingatlan 
kialakítására került sor, Makó 7434/7 és Makó 7734/8 hrsz- ok alatt, kivett közpark és kivett 
közterület megnevezéssel. 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 19-i ülésén – az Állami Főépítész 
jóváhagyó végső szakmai véleménye alapján – elfogadta Makó Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 1/2022.(I.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: HÉSZ.). A 
rendelet a tárgyi 7734/8 hrsz.-ú ingatlant –a kialakult állapotnak megfelelően - részben a városi 
főúthálózat területéhez, részben a közlekedési területek zöldterületei övezethez (Ze) sorolta. A 
7734/7 hrsz.-ú ingatlan ugyanakkor beépítésre szánt övezetbe került átsorolásra, 
településközpont vegyes övezetként (Vt).  

Tekintettel arra, hogy a 7734/7. hrsz. alatti kivett közpark megnevezésű terület beépítésre szánt 
besorolást kapott, az ingatlan forgalomképtelen minősítésének megszűntetése, illetőleg annak 
fogalomképessé történő átsorolása szükséges.              

Fentiekben leírtak értelmében a fentiek szerinti ingatlan forgalomképtelen státuszának 
megszüntetése a HÉSZ elfogadása okán indokolt, annak jogszabályi alapja a HÉSZ 
elfogadásával megteremtésre került.  

A Makó, 7734/8. hrsz. alatti kivett közterület továbbra is a forgalomképtelen törzsvagyoni 
elemek között kerül feltűntetésre. 

Fentieknek megfelelően elkészült és a Képviselő-testület elé kerül elfogadásra a 
Vagyonrendeletet módosító rendelettervezet.  
 
 
 



 
 
 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  
 

                               az 1. §-hoz 
 
A Vagyonrendelet 1. mellékletét módosítja a rendelet-tervezet melléklete. 
 

a 2.§-hoz 

A Vagyonrendelet 1. mellékletében található 486. sor törlésre kerül az általános indokolásban 
foglaltaknak megfelelően.  
                                                                    a 3. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik. 

 

NYILATKOZAT AZ INDOKOLÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN 

 

Jelen önkormányzati rendelet közzétételét mellőzni rendelem, mivel a rendeletnek nem 
mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 


