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I a	16dö mödosltö lavaslat

A Házszabály 102. §-árak (x) bekezdése alapján „a helyi pnkormdnyzatokről szőlő 1990. évi
LXV tffi vény, a; állcvn~rtüsről szóló 1992. évi XX1YVIH. torvény és az ingatlan-
tyilvántartr£sról szőlő 1997. évi CXLI. törvéray módosltőstiről" szóld Ti16018 . számú
tSrvényjavaslathoa a következőé

Kapesolödö mádositö javaslatot
(kapcsolódva a T116018120. sziámis módosítójavasiath )

terjesztjük éli :

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

S. §

_4.z cállamhd---tartósról szőlő 1992. évi XEEM11. törvény möáositdsa

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

„(3) A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának e törvényben nem szabályozott
kérdéseit kü1Qn törvény szabályozza."
(2) Az Aht. a következő új 1 OSIA-105AD . §-okkal egészül ki:

,r 1O IA . § (1) A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során a
helyi önkormányzatokra l izélő 1990 . évi L V. törvény (a továbbiakban: c tv.) SOIA. §-a, az
önkormányzati közfeladatot szabályozó h-miön törvény és e törvény rendelkezései szerint kell
eljami .

(2) A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános pályázati kiírásnak taztahnaznia kell az
önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozti torvényi előírások szerinat a
pályázó személyi és szakmai felkészültségével kap~latos elvárásokat, az ellátás biztonságát
szavatoló tényezSket, az t tv. 80IA. § (7) bekezdésben foglalt feladatok esetén a sajátos
védettség szempontjait, illetőleg az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetések
szükségességét-
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(3) A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan szervezet, amely csőd.-, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt 611, vagy amelynek lejárt esedékességű adb- vagy vámhatóságnál
nyilvántartott, olyan végrehajtható adó-, illeték-, vám- vagy t6 .rsadalombiztositási taAozása
van, melynek megEízet6sére nem kapott halasztást . Az ünkormánjyzati k6zfeladat
megszervezésére vonatkozó külön törvény a pályázatból való kiz€erds további eseteit
állapíthatja meg .

(4) A vagyonkeze)ö a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni
eszkSzök elszámolt értékcsökkenésének -megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e
célokra az értékostikkenésrek megfeleln ménékben tartalékot képezni. E kötelezettség, illetve
a tartalék elszámolásának és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési
szerződésben kell meghatározni .

(5) Ha a vagyonkezelő olyan koszfeladatot lát el, amely után bevételének több mint féle az
állambÁzta*r valamely alrendszeréből származik, a helyi ónkormányzat a vagyonkezelési
szerfedésben részletezett feltételekkel elengedheti a bevételekbenn meg nem téralt elszámolt
értékcsökkenéssel megfelelő ősszeg erejéig a kezelt vagyon-tol esszéfüggő hosszúlejáratú
kínélezettségét. Ez esetben a (4) bekezdés szerintii korélezettség a bevételekben megtér ll
értékcsökkenés összegéig áll fenn.

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

(7) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időponttól a vagyont
birtokba veheti, gyakorolhatjaa a vagybnkezeldt megillető jogokat és viseli a rá háruló terheket,
kötelezettségeket_ Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-
nyüvántartasba történi bejegyzős is szükséges,

(8) A vagyonkeze)ész szerz6d6s alapján az adott jog jogosultja az ingatlan tekintetében
koteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyiivántarta'sba töru6n6
hejegyeztet6sór6L
(9) A vagyonkezem kőteles a vagyonkezelésébe vett vagyon utánn elszámolt és a bevételekben
megt&016 értékcsökkenés ősszegének felhasználásárú) évente elszámolni .

(10) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, móködtetéséből
származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten karéles
nyilvántartani oly módon, hegy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeitől, illetve kéltségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.
Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját észkozákkéi együttesen
végzi, akkor a használatbv?, múk~ dtetésból származó bevételeit, kt zvetle-t költségeit és
ráfordít alt a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon köteles elkM<5 nitcrú .

(11) A vagyot*-kezelt a z.mg~,orrkezelésébe vett vagyon eszki zeiről olyan elkWnitett
nyilvántartást koteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek kSnyv szerig-ti bruttó és nettó
értékét, az elszámolt értékcsökkenés neszegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

(1Z) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszk2 zei után elszámolt és a (11)
bekezdés szerint elkülönítetten nyilvántartott értékcsökkenésnek megfelelS összeget az (5)
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bekezdés figyelembevételével, a vagyonkezelési szerz€ídds szerint, a vagyonkezelésébe vett
vagyon pótlására, b6vitésdre, a ke rlt vagyon felüjitására fordítja .

(13) A vag_yonkezelű a vagyonkezelői jog megszűnésekor kőteles a vagyonkezelésébe vett
vagyonnak a kezelésbe adása id6pontjdban fennálló állapotához (drtdkéhez) viszonyított
k516nb szétével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint
alszélrolni .

1051B . J (1) A vagyonkezelési szert Edésnek - figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és
az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyonn sajátos jellegére -- tartalmaznia kell :
a) a vagyonkezelü által lC telez a ellátasdd Snkormanyzati közfeladatot és ellátható egyéb
tevékenységeket, valamint
b) a vagyonkezelő által a feladatagy ellátásához alvállalkozók, illetőleg k®raetüűködcik
igénybevételére, és ezzel ászhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására,
használatara vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
c) a kc 2feladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott észkőzőknek a helyi
önkormányzat számvitelii nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével
együtt, azon belül a kc teleza önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,
d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal vale gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a
vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
e) a vagyonkezelői jog rrlegszerzésének ellenértékét, illetve "elélés esetén az ingyenesség
tényét,
í) a vagyonkezeié be vett vagyon tekintetében az ónkormányzati vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kc telezettségek teljesítésének módját és fórmájat,
• az c okom ányzat koitségvetését megillető - a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeit h#l
szármául - befizetések teljcsitésére, a vegytankezelésbe adott vagyonital történő elszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket,
•

	

a szerződés teljesítnek biztosítás" vonatkozó rendelkezéseket,
i} a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való merhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó
elá"sokat,
•

	

a vagyonkezelési szerződés Id. taratr t .

(2) A vagyonkazalé a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendoltetésszerüen, az általában
elvárható gondoss4g_t kőteles W7-M tkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelt sréggel, de a szerzi dérben a felek
ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak .

(3) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltnfsá,%i kötelezettsége vari . A
vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig köteles a vagyonkezelésbe
vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változó,"firól a jegyzőláltal
meghatározott mödon és formában adatat szolgáltatni .

(4) A vagyonkezelti a tulajdonosi elleníírzést kőteles túrni, az éhmorzés érdekébenn
kötetezhetd minden kezérdekb 51 nyilvános adat, valamint - a személyes adatok védelméről és
a közérdekíiü adatok nyilvánosságáról szótó törvény rendelkezéseit nem sértő - az
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatásara és okirat
bemutatására.
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(5) A vagyonkezelti jog átadása nem keletkeztethet a kócfeladat ellátásával ő sszefciggésben
többlet központi költségvetési támogatási igényt . A közfeladathoz kapcsolódó
alapnormatívákon felüli €ráadás teherviseléséről az átadó és az átvevő megállapodik .

1OYC § (1) A vagyonkezelrSí jog etc gszűnik :
a) határozott ídőtartamü vagyonkezelési szerzzádésben meghatározott adótartam eltelténél,
b) határozatian ídt tartamú vagyonkezelési szerzbdés esetén a szetti dés felmondásával,
c) a (3)-(4) bekezdés szerinti rendkívüli felmondással,
d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, illetve
e) a vagyankezelö jogutód nélkoli magai -máséval, valamint
f) a szerződésben magba árazott egyéb ok vagy feltétel ifkövetkezése esetén .

(2) A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltárta 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 ídejú, illetve határozott idejű vagyonkezelési
szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha
a) a vagyonkazalra a 1ú5.1A-105,B . §-ban foglalt kőtelezettségét a helyi tankormányzati
költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módorr, felTáhatöan
me egi,
b) a vagyonkezelő, az ellene a szerzSdéskötés előtt megindult esi d- vagy felszámolási
eljárásról a helyi ónkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, illetőleg a
vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési sreiződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási áljárás
indai,
c) a vagyonkezelő adó-, illatélc-, vám-- vagy társadaloinbíztosítási járulék tartozása több mint
hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott .

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

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

(6) A helyi ónkormányzatnak a vagyonkezelői jog magsimásakor gondoskodnia keli az
ingatiara-nyilvántartásból való törléséről .

ICISli . § A helyi önkormányzat tulajdonában lév5 vagyom vagyonkezelésbe adása
i letélanentes."

(3) Az Áht. 108 . §-ánaic (I) bekezdése helyébe a kovetkezö rendelkezés lep :

„(1) Az államháztartás alren<iszeréhcz kapcsoiód6 - a költségvetési tőarányban, a kincstári
vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi i nkormányzaatoknál a
helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisccbbségi önkormányzat határozatában
megbatározott ért~atár feletti - vagyont értékesíteni, a vagyon feleteti vagyonkezelés jogát, a
vagyon has7,nAiatá4 illetve a hasznosítás jogát átengedni) - ha fórvény [v~ törvény
feihataim"sa alapján kiadott jogszabály] kivételt nem tesz - `sok nyilvános [(indokolt
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esetűen zártkárú)] versenytárgyalás rútján, a legjobb ajánlatot tevő részérc lehet. Nem
vonatkozik ez a rendelkezés :
a) az értékesité-si célt szolgáló dolgokra,
b) a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra,
c) a kincstári vagyon bérbeadásra, használatba adásra, KVI !általi vagyonkezelésbe adására,
amennyiben az az államháztartás alrendszereihez tartozó szerv számára vagy bármely
személy számára kc zérdekb61 történik,
d) kinestáh vagyon cseréjére,
e) a kincstári vagyon 109JD . § (6) bekezdésében megjelölt értékesítésére,
f) a hely=_ ónkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az Ütv .
SOIA. § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adesára."

A tőrvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az önkormányzati rendelet is . Ennek
megfelelően meglátásom szerint indokolt a csakis tőrvény általi szabályozás.
Semmi sem indokolja továbbA, hogy bármely őrkormányzat a vagyonkezelői jog hasin dalát,
illetve hasznosft, sónak jogát zártk6rd pályázat ütjárn engedje át, ez a megoldAs
elfogadhatatlan .

Budapest, 2005. június 21 .

Dr
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Polgári Szővetség

	

Fidesz ~ Magyar Polgári Szövetség

Indokolás
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