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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/II700. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a

(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő .

1. A törvényjavaslat 84. §-ának kiegészítését javaslom a következő (24) bekezdéssel :

(24) Az Áht . 108. § (1) bekezdés d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :
(Nem vonatkozik ez a rendelkezés:)

„d) kincstári vagyon cseréjére,"

2. A törvényjavaslat 84. §-a (25) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

„[(25)] (26) A központi költségvetési szervek - a társadalombiztosítási költségvetési szervek,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek kivételével - a
vagyonkezelésükben lévő és központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem szolgáló
vagy jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlanokat -
beleértve a tartósan bérbe adott helyiségeket is - kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami
feladat ellátása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása, illetve a helyi önkormányzatok
részére történő tulajdonba adás előkészítése érdekében . Az ingatlan értékesítésének
kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza ."

3. A törvényjavaslat 84. §-a (30) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom :

[(30) Az Áht. 109/K. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10) Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az
ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt az
önkormányzat csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel ."]

(31) Az Áht . 109/K. §(9)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(9)Kötelezőésönkéntvállaltönkormányzatifeladatok ellátásának elősegítése, valamint
foglalkoztatási, szociális, sport-, kulturális és közművelődési, informatikai-kommunikációs,
gazdaság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása, a civil szervezetek működésének
támogatása, valamint a kistérségi kohézió erősítése érdekében a kincstári vagyongazdálkodás
céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen helyi önkormányzati
tulajdonba, többcélú kistérségi társulás, illetve kistérségi fejlesztési tanács tulajdonába adható .
Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás tanácsa, illetve a
kistérségi fejlesztési tanács határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni . A tulajdonba
adásról-a vagyonkezelő és a felügyeletét ellátó szerv vezetője véleményének kikérésével, a
109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes
miniszter egyetértésével, a KVI javaslata alapján-a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról
a KVI és a kedvezményezett szerződésben állapodik meg . E bekezdés rendelkezései nem
alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő átadására külön
törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó .

(10) Az önkormányzat, illetve más kedvezményezett a (9) bekezdésben meghatározott célok
elérése érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti ."

4. A törvényjavaslat 113. §-ának kiegészítését javaslom a következő (4) bekezdéssel:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy amennyiben a Budapest, Bojtár u . 49-51 . szám alatti
(hrsz . : 19772) ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül, úgy az ingatlan tulajdonjogának
ingyenes átruházásáról rendelkezzen a Magyar Televízió Rt . részére ."

Indokolás

A 84. § (24) bekezdéssel történő kiegészítése megteremti a lehetőségét, hogy a vagyonhasznosítási
feladatok célszerű módon, a mindenkori költségvetési és nemzetgazdasági elvárásoknak megfelelve
legyenek teljesíthetők .

A javaslat a központi költségvetési szervek számára felesleges ingatlanok felajánlásának
kötelezettségét új céllal, az önkormányzatok részére történő tulajdonba adás előkészítésével egészíti
ki .

A javasolt módosítás az önkormányzati ingatlanjuttatással kapcsolatban bővíti a juttatási célok és a
kedvezményezettek (kistérségi társulás, kistérségi fejlesztési tanács) körét, a vagyonkezelőnek pedig
az átadással kapcsolatban véleményezési jogot biztosít . Lehetőséget teremt a javaslat arra is, hogy az
önkormányzatok (más kedvezményezettek) a vagyonértékesítésből származó bevételeiket a megjelölt
célok elérése érdekében helyi döntésüknek megfelelően használják fel .

A Magyar Televízió Rt . új székházának költségvetést kímélő konstrukcióban történő megépítése és a
társaság hitelképességének javítása érdekében a javaslat ingyenes ingatlanjuttatásra ad felhatalmazást
a kormánynak .
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