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2013. évi . . . törvény

Az Esztergom Város önkormányzatától igazságtalanul elvett vagyon visszaadásáró l

1. §

Esztergom Város ónkormányzatának az Esztergom Város Önkormányzata egye s
intézményeinek átvételéről szóló 2011 . évi CLXXXVI. törvény mellékletében felsorolt
intézményeivel kapcsolatos, 2011 . december 31-én fennállt vagyona és vagyoni értékű jogai
(a továbbiakban együtt : visszavett vagyon) jelen törvény erejénél fogva visszaszáll Esztergom
Város Önkormányzatára .

2 . §

(1) A visszavett vagyonnal kapcsolatos jogviszonyok tekintetében e törvény hatálybalépésé t
követően a Magyar Állam, illetve az Esztergom Város önkormányzata egyes intézményeine k
átvételéről szóló 2011 . évi CLXXXVI. törvényben meghatározott szervek helyébe általáno s
és egyetemleges jogutódként Esztergom Város Önkormányzata lép.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007 . évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő
megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv . 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek
megfelel.

3. §

Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő tulajdonjog és egyéb vagyoni értékű jogok ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes .

4. §

Esztergom Város Önkormányzata és a Magyar Állam a visszavételhez kapcsolódó
intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el .

5. §

A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató tezjilet i
ellátási kötelezettségét, a meglévő lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét,
valamint az érvényes finanszírozási szerződése szerinti finanszírozásra való jogosultságát .

6. §

(1) Ez a törvény 2014 . január 1-jén lép hatályba .
(2) Hatályát veszti az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérő l
szóló 2011 . évi CLXXXVI . törvény.
(3) Az Kincstár Esztergom Város önkormányzatának visszafizeti a Magyarország 2012 . évi
központi költségvetéséről szóló 2011 . évi CLXXXVIII. törvény 37. § (4) és (5) bekezdése
alapján levont, illetve Esztergom Város önkormányzata által befizetett költségvetési
támogatás összegét .



INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja, hogy helyreállítsa Esztergom választópolgárainak hely i
önkormányzáshoz való jogát, megszüntetve az Országgy űlés által diszkriminatív és
jogkorlátozó módon külön törvényben előidézett helyzetet.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-6. §-hoz

A javaslat célja annak ellenére sem a 2011 . végi fenntartói és intézményi viszonyok teljes
helyreállítása, hogy a maga egészében elhibázottnak és felülvizsgálandónak tartjuk az
önkormányzati intézményeknek az elmúlt két évben lezajlott államosítását . Az Esztergom
Város önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011 . évi CLXXXVI. törvény
hatálybalépése óta az egész önkormányzati rendszert érint ően végbement változásokra is
tekintettel így csak azokat a jogokat javasoljuk visszaadni az esztergomiaknak, amelyeke t
sehol máshol nem vont el az állam az önkormányzatoktól . A vagyon visszaszolgáltatásána k
eljárási rendje a nem rendezett kérdések tekintetében a nemzeti vagyonra vonatkozó általáno s
szabályok szerint megy végbe .

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezés, valamint az Esztergom Város önkormányzata egyes
intézményeinek átvételérő l szóló 2011 . évi CLXXXVI. törvény hatályon kívül helyezése . A
javaslat az államosítás következményeinek felszámolása, az eredeti helyzet helyreállítása
érdekében azt is elrendeli, hogy a Kincstár a 2012-es költségvetési évben Esztergom terhére a
vagyon elvételén felül megállapított inkasszált összeget teljes összegében fizesse vissza a
városnak .
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