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Kapcsolódó módosítú iavaslat

A Házszabály 102 . §-ánRk (3) bekezdése alapján „a hetyi önk nányztrt~ =6141~. évi
LXV. tárvény, az ádlsamh turidsrót szóló 1992 . évi XXXVIIL törvény és az ing n-
nyilvóntartdrsról szóló 1997. évi CXLI. tárvény n~sitásárói" száli TI16018. számú
t$rvényjavaslatlsoz a kóvetkezíi

Kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsvlhdva a T!16018124. számú modv it r vaslathv }

terjesztem elö :

A törvényjavaslat 1. § - ában az -áj 80/A § (5) bekezdésének bj pontja a követi ez~képpen
módosul:

A helyi ónkormányzatokról szóló 1990 . évi LXV. törvény (a továbbiakban : ütv.) a következő,
új 80/A-SOfB. §-okkal egészül ki-

,,80/A. § (5) Az i nkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgaaozt képes vágyasak
vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló
a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,
b) [az önkormányzat által létrehozott kSzalapitvány, valamint) az ónkormányzat vagy
több ínkormányzat, illetve kisebbségi nkormányzat [által] többségi tulaidonában lévő
jrészesedéssel létrehozott] gazdasági társaság és közhasznúú társaság, úlet8leg állara és
önkormányzat közcin alapításában működő gazdasági társaság, vagy az á11am többségi
részesedésével l trehozvtt gazdasági társaság, közhasznú társasáig, ha ezek a szervezetek a
közfeladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű vállalkuz ssi tevékenységként
végzik, azzal a feltétellel, hogy az állami vagy az önkormányzati többségi tulajdon a
vagyonkezelési szerződés megszűnéséig fennátl .-
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Budapest, 2005 . június 21 .

Indokolás

Az önkormányzatok által létrehozott ki zalapztványok rncglátásunk szerint nem tudnák
hatékonyan ellátni a vagYonke=15i feladatokat-

Dr. ikes Eva
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