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KaDesulödó módositóJavaslat

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a hetyi önkormánygatokród szlrlá 1990. évi
LX-V. &Vvény, a Z állafith& rdásról sz~ 1992, evi XXXV.IrII. törvény és OX ingatlan_
nyilvántartásrál szötá 1997. évi CXU. törvény mód+así~tásfiról szóló T11.6018 . szsmú
tórvényjavaslathoz a következő

i apesolód® mödositó javaslatot
~sokidva aa T116018120. számú móda>ss`tú,lavaslatlaazi

terjesztjük elS :

A törvényjavaslat 5 . § - a az alábbiak szerint módosul_

5. §

Az áltartaháztartdsrói szóld 1992..évt XF'IIL tc rvény módosítása

(1) Az államháztartásról a,616 1992. évi =VEU. tön,,ény (a továbbiakban : Ált.) 105 . -a a
következő (3) bekezdései egészül ki:

„(3) A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának e törvényben nem szabályozott
kérdéseit k-ül©n törvény szabályozza. ."
(2) Az 1.ht. a ki vetkező új 1 OSIA- • 105/U . §-okkal egészül ki:

"105!Á- § (1) A helyi önkormányzati tulajdonban lévő vagyon vagyonkezelésbe adása során a
helyi önkorrn4pyzatokr61 szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban : 4tv.) 80,A . §-a, az
önkormányzati közfeladatot szabályozó ködön törvény és e sörvény rendelkezései szerint kell
eljárni .

(2) Á vagyonkezelésbe vonatkozó nyilvános pályázati kifr5snak tanalmáznia kélt az
c nkormányzatt81 átvállalt közfeladatok abáló-ára vonatkozó törvény,i el6irások szérint a
pályázó személyi és szakmai felkészültségével kapcsolatos elvárasokat, az ellátás biztoIISaagát
saavatoló tényezőket, az Ütv . 80/A. § (7) bekezdésben fogian feladatok esetén a sajátosvédettség szempontjait, illetőleg az ellátás színvonalának cmelését szolsálé befektétések
szükségességét .
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(3) A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan szervezet, amely essd-, felszámolási eljárás
vagy végelszámolás alatt áU, vagy amelynek lejárt esedékességi) adó,- vagy vámhatóságnál
nyilvántartott, olyan végrehajthatd adó-, illeték-, vám- vagy táxsadalombiztosftasi tartozása
van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást . Az önkormányzati közfeladat
megszervezésére vonatkozó külön törvény a pályázatbál való kizárás további eseteit
állapíthatja meg,

(4) A vagyonleze15 a vagyon feldjítasá ,61, pötlcilagos beruházásáröl legalább a vagyoni
eszköztik elszámolt értékcsökkenésének megfeleM mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e
célokra az értékcs6kkenésnek megfeleli:5 mértékben tartalékot képezni. E kötelezettség, illetve
a tartalék elszámolásdiák és felhasználásának rendjét, részletes tárudmát a vagyonkezelési
szegit z6désben kell meghatározni .

(5) Ha a vagyonkezelő orran közfeladatot Ját el, amely után bevételének több mint fele az
államhdzt l valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési
szerződésben rés7ietezett feltételekkel elengedheti a bevételekben meg nem térülő elszámolt
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig a kezelt vagyonnal össze ggő hosszúlejárat-66
kőtelezettségét . Ez esetben a (4) bekezdés szerinti kötelezettség a bevételekben megtérülő
értékcsökkenés ősszegéig 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 idöponttől a vagyont
birtokba veheti, gyakorolhatja a vagyonkkezelót megillető jvgrtkat és viseli a rá háruló terheket,
kőtelen cégeket. Ingatlanra vonatkozö vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-
nyilvárrtartsba történő bejegyzés is szükséges.

(8) A vagyonkezelési szerződés alapfan az adott jog jogosal4a az ingatlan tekintetében
kőteles gondoskodni az ot megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyi1vantartásba tőménié
bejegyeztetéséről
(9) A vagyonkezel6 kőteles a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben
rnegté W6 értékcsökkenés ősszegének feIhasznalasaről évente elszámolni .

(10) A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, m~dtetéséb61
származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkül©nítetten köteles
nyüv5ntartani oly módorr, hogy az a saját vagonnal folytatott vállalkuz xsí tevékenységéből
szármanő bevételeitol, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyérte~en elhatárolhatö légyen ..
Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen
végzi, akkor a használatból, múkádtetésb61 származó bevételeit, közvetlen költségeit és
ráfordításait a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon köteles elkül8nlteni .

(11) A Vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyann elküls nftett
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek kanyv szerinti barrel és iraté
értékét, az elszámolt értékcsökkenés ősszegét, az azokban bekövetkezett változásokat .

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

'05 06/21 11 :56

	

TX/RX NO . 9982

	

P07



05 06/21 KE . 12 :0 1 FAX 36 1 441 6974
	

OGY KTK 33i IRo4ÁNY-NYILF

bekezdés frgyelembevételévei, a vagyonkezelési szerződés szerint, a vagyonkezelésébe vett
vagyon pótlására, b Svitésére, a kezelt vagyon felújítására fordítja .

(13) A vagyonkazaba a vagyonkewlöi jog megszün kor kőteles a vagyoné esésébe vett
vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékélcez) viszonyított
kulvnbózetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelésé szerződés szerint
elszáinoloi.

1Q5~B. § (1) A vagyonkezelési szerzSdésnek-figyelermnel az önkormányzati ki zfeladatra, és
az ahhoz kapcsolódó OBkormányzati vagyon sajátos jellegére - tartalmaznia kelt :
a) a vagyonkezet$ által éhtelezően ellátandó 2 nkormáuyaati közfeladatot és ellátható egyéb
tevékenységeket, valamint
b) a vagyonkozelŐ által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illatslag küzremú~k
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására,
hasznalatá.ra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszkózc ének a helyi
ónkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzekét értékével
agyűrt, azon belül a kötelezd t nkormányzati feladathoz kapcsolódét vagyon-megjelölését,
d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozd rendelkezéseket, és a
vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
e) a vag yonkezeéQi ;rag megszerzésének ellenértékét, illetve kijelOlés esetén az ingyenesség
tényét,
f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az cinkormányzati vagyonnal kapesolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
g) az önkormányzat ki 1tségvetését megillett - a vagyonkezelésébe adott vagyon kez£léséb8l
szárutazó - befestések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal torfenő elszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket,
kr) a szerződés teljesítésének biztosítósára vonatkozó rendelkezéseket,
i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérheti en eredtxiényes gazdálkodásra vonatkozó
előírásokat,
k) a v-a"onkczelési szerződés idt tartamát .

(2) A vagyankezelö a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az álrátában
elvarható gondossaggal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszeg€lével okozott
kárrwrt a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felel Sssdggel, de a szerz&Msben a felek
ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak .

(3) A vagytxznkezelSnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötetezettsége van . A
vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet kc vett év &briár 15-éig kőteles a vagyonkezelésbe
vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszkbzök állapotának tárgyévi változásairól a jegyzo által
meghatározott módon és formában adatot szolgaltatni .

(4) A vagyonkazal# a tulajdonosi elleasrzést teleles hívni, az ellenőrzés érdekében
kötelezhető minden közérdekbál nyilvános adat, valamint -- a személyes adatok védz lhnéról és
a kŐzéndekű adatok nyilvánosságáról szóló torvény rendelkezéseit nem sértő - az
Őnkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására.
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(5) AA vagyonkezel3i jog átadása nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával c széf iggésben
többlet központi költségvetési támogatási igényt . A közfeladathoz kapcsolódó
alapnormatívákon felnii kiadás teherviseléséről az átadó és az átvevő megállapodik.

1Q5/G. § (1) A vagyonkezeiöi jog megszűn±k :
•

	

határozott idótartaanü vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam elteltével,
b) határozatlan id8tartamü vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával, :
c) á (3)-(4) bekezdés szerintii roudkivüli felmondással,
d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, illetve
e) a vagyonkezelő j ogutód nélküli megszűnésével, valamint
f) a szerződésben me-hfttáruwtt egyéb ok vagy feltétel bekcivetkezésc esetéit.

(2) A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában :
•

	

rendes felmondás esetén hat hónap;
b) rendldvüli felmondás esetén két hónap, ide nem éréve a (4) és (5) bekezelések szerinti
azonnali hatályúú felmondás eseteit .

(3) A helyi ónkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejűú vagyonkezelési
t7Przödését rendkivúli felmondással akkor szz ntetheti meg, ha
a) a vagyonkezelő a i 05/A-1OS/B. §-bon foglalt kötelezettségét a helyi önkormányzati
költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon, felróhatóan
meQ'.ági,
b) a vagyonkezelő, az ellene a szerzi déskőtés előtt megindult csői- vagy felszámolási
eljárásröl a helyi inkormányaat st 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 tartozom több mint
itat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott .

(4) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezel6 a kezelésbe adott onkorrnányzati
vagyonnal a vállait ónkormaf nyzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonbann kárt tokoz.

(5) Az önkormányzatii közfeladatot szabályozó külön tőrvény a vagyonkezelési szesz s
rendkívüli és azonnali felmondásának további eseteit határozhatja meg.

fői A helyi 6nkorimányzatnak a vagyonkezeéyi jog megszunésekor gondoskodnia kell az
ingatlan-nyilvántartásból vaIÓ tórles&61 .

1í351i? . § A helyiM önkormányzat tulajdonlábon lévő vagyon vagyonkezelésbe ódása
illetékmentes.-

(3) Az Áht. 108. § .nak (I ) bekezdése helyéhe a kővetkező rendelkezés lép :

„(1) ,fiz államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó - a költségvetési törtfényben, a kincstári
vagyon kgzelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a hely-l önkormányzatokíiál a
helyi ~ nkorm nyzat rendeletében, val amint a helyi kisebbségi ónkormányzat határozatában
meghatározott énókhatár feletti - vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a
vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni -- ha tőrvény vagy tárvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz - csak nyilvános f(indoknlt
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esetben rtköirn)] versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet . Nem
vonatkozik ez a rendelkezés :
a) az értékesítési célt szolgáló dolgokra,
b) a szokásos kereskedelmii kapcsolatokra,
c) a kincstári vagyon bérbeadásra, használatón adásra, KV1 ónhali vagyonkezelésbe ac ska,
amennyiben az az állainbáztartás alrendszereihez tartozó szerv számára vagy bármely
személy számára közérdekből történik,
d) kincstári vagyon cseréjére,
e) a kincs[ vagyon 109/D. § (6) bekezdésében mcgJclvlt értékesítésére,
f) a helyi, önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az 3tv .
80/Á. § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására ."

Semmi sem indokolja, hogy bármely önkotmánya7-a* a vagyonkezet6i jog használatát, öletve
hasznosftásáwk jogit zartkörd pályázat útján engedje át, ez a megoldás elfogadhatatlan .

Indokolás

Dr 'kés va

	

Dr.Kács Zoltán
Fidesz -Ma ar Polgári Szövetség

	

Fidesz - Magyar Polgárt Szövetség
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