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Kapcsolódó módosító iavaslat

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi
LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIIII törvény és az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLL törvény módosításáról" szóló T/16018 . számú
törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/16018/20. számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 5 . § - a az alábbiak szerint módosul :

5.§

Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény módosítása

(1) Az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht.) 105 . §-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának e törvényben nem szabályozott
kérdéseit külön törvény szabályozza."
(2) Az Áht . a következő új 105/A-105/D . §-okkal egészül ki :

„105/A. § (1) A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során a
helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV . törvény (a továbbiakban : Ötv .) 80/A . §-a, az
önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény és e törvény rendelkezései szerint kell
eljárni .

(2) A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az
önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozó törvényi előírások szerint a
pályázó személyi és szakmai felkészültségével kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát
szavatoló tényezőket, az Ötv . 80/A . § (7) bekezdésben foglalt feladatok esetén a sajátos
védettség szempontjait, illetőleg az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetések
szükségességét .



(3) A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan szervezet, amely csőd-, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek lejárt esedékességű adó- vagy vámhatóságnál
nyilvántartott, olyan végrehajtható adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása
van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást. Az önkormányzati közfeladat
megszervezésére vonatkozó külön törvény a pályázatból való kizárás további eseteit
állapíthatja meg .

(4) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e
célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni . E kötelezettség, illetve
a tartalék elszámolásának és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési
szerződésben kell meghatározni .

(5) Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az
államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési
szerződésben részletezett feltételekkel elengedheti a bevételekben meg nem térülő elszámolt
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig a kezelt vagyonnal összefüggő hosszúlejáratú
kötelezettségét . Ez esetben a (4) bekezdés szerinti kötelezettség a bevételekben megtérülő
értékcsökkenés összegéig áll fenn .

(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését évente, a tényleges bevétel-adatok
alapján kell vizsgálni .

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időponttól a vagyont
birtokba veheti, gyakorolhatja a vagyonkezelőt megillető jogokat és viseli a rá háruló terheket,
kötelezettségeket . Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges .

(8) A vagyonkezelési szerződés alapján az adott jog jogosultja az ingatlan tekintetében
köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről .
(9) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben
megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni .

(10) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből
származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles
nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen .
Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen
végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és
ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon köteles elkülöníteni .

(11) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó
értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat .

(12) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után elszámolt és a (11)
bekezdés szerint elkülönítetten nyilvántartott értékcsökkenésnek megfelelő összeget az (5)



bekezdés figyelembevételével, a vagyonkezelési szerződés szerint, a vagyonkezelésébe vett
vagyon pótlására, bővítésére, a kezelt vagyon felújítására fordítja .

(13) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésébe vett
vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított
különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint
elszámolni .

1058. § (1) A vagyonkezelési szerződésnek - figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és
az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére - tartalmaznia kell :

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb
tevékenységeket, valamint
b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására,
használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével
együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,
d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a
vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az ingyenesség
tényét,
f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
g) az önkormányzat költségvetését megillető - a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből
származó - befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket,
h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó
előírásokat,
k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát .

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni . Az e kötelezettsége megszegésével okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek
ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak .

(3) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van . A
vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig köteles a vagyonkezelésbe
vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól a jegyző által
meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni .

(4) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint - a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására.



(5) A vagyonkezelői jog átadása nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben
többlet központi költségvetési támogatási igényt. A közfeladathoz kapcsolódó
alapnormatívákon felüli kiadás teherviseléséről az átadó és az átvevő megállapodik .

105/C . § (1) A vagyonkezelői jog megszűnik :
a) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam elteltével,
b) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával,
c) a (3)-(4) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,
d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, illetve
e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint
f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén .

(2) A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában :
a) rendes felmondás esetén hat hónap,
b) rendkívüli felmondás esetén két hónap, ide nem értve a (4) és (5) bekezdések szerinti
azonnali hatályú felmondás eseteit .

(3) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési
szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha
a) a vagyonkezelő a 105/A-105B . §-ban foglalt kötelezettségét a helyi önkormányzati
költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon, felróhatóan
megszegi,
b) a vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási
eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, illetőleg a
vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás
indul,
c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint
hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott .

(4) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati
vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz .

(5) Az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvény a vagyonkezelési szerződés
rendkívüli és azonnali felmondásának további eseteit határozhatja meg .

(6) A helyi önkormányzatnak a vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodnia kell az
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről .

105/D . § A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelésbe adása
illetékmentes ."

(3) Az Áht . 108 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó - a költségvetési törvényben, a kincstári
vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzatoknál a
helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában
meghatározott értékhatár feletti - vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a
vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény [vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály] kivételt nem tesz - csak nyilvános (indokolt



esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet . Nem
vonatkozik ez a rendelkezés :
a) az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
b) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,
c) a kincstári vagyon bérbeadásra, használatba adásra, KV1 általi vagyonkezelésbe adására,
amennyiben az az államháztartás alrendszereihez tartozó szerv számára vagy bármely
személy számára közérdekből történik,
d) kincstári vagyon cseréjére,
e) a kincstári vagyon 109/D . § (6) bekezdésében megjelölt értékesítésére,
f) a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az Ötv .
80/A . § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására ."

Indokolás

A törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az önkormányzati rendelet is . Ennek
megfelelően meglátásom szerint indokolt a csakis törvény általi szabályozás .

Budapest, 2005 . június 16 .

Dr Mikes Eva

	

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - M - ar Polgári Szövetség
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