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Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992 . évi i'XVIIL törvény és az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról" szóló T/16018 . számú
törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/16018/24. számú módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . § - ában az új 80/A § (5) bekezdésének a) pontja a következőképpen
módosul :

„1. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény (a továbbiakban : Ötv.) a következő,
új 80/A-80B. §-okkal egészül ki :

„80/A . § (5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának
vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló
a) más helyi önkormányzat, [a helyi önkormányzatok társulása,]
b) az önkormányzat által létrehozott közalapítvány, valamint az önkormányzat vagy több
önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat által többségi részesedéssel létrehozott
gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állam és önkormányzat közös alapításában
működő gazdasági társaság, vagy az állam többségi részesedésével létrehozott gazdasági
társaság, közhasznú társaság, ha ezek a szervezetek a közfeladat ellátását az önkormányzat
számára nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik, azzal a feltétellel, hogy az
állami vagy az önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerződés megszűnéséig
fennáll ."



Indokolás

Az (5) bekezdés a) pontjának módosítása azért indokolt, mert a törvénytervezet azért került a
Parlament elé, mert az előterjesztők szerint az önkormányzatok a jelenlegi szabályok szerint
nem képesek megfelelő módon kezelni a vagyonkezeléssel járó feladatokat, ezért gazdasági
társaságokat kell, hogy létrehozzanak. Az a) pont ezzel a szellemiséggel ellentétesen az
önkormányzati társulásra is bízná egy adott önkormányzat vagyonkezeléssel járó feladatait .
Meglátásom szerint a társulás sem lenne képes jobban elvégezni ezt a feladatot, mint az adott
önkormányzat.

Dr Mikes Eva

	

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - M yar Polgári Szövetség

	

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

