
T/16018/ 53. 
 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Önkormányzati 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 
 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és  

az ingatlan–nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  
módosításáról  szóló T/16018. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/16018/37. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Önkormányzati bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, a 
Gazdasági bizottsága, valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlan–nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló, T/16018. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/16018/38-51. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Önkormányzati bizottság T/16018/52. számon további bizottsági módosító 
javaslatot nyújtott be. 

 
Az Emberi jogi, Alkotmányügyi és Számvevőszéki bizottságok 2005. június 27-i 

ülésükön alakítják ki állásfoglalásukat. 
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A Költségvetési és az Önkormányzati bizottság 2005. június 21-i ülésén az 

előterjesztő képviseletében csak tárca álláspontot közöltek. 
 
 
 

1. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők – kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/24. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. §-ában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 80/A. § (2) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

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

 
„(2) A képviselő-testület a vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja 

át jogi személyre, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban 
együtt: vagyonkezelő). A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a vagyonkezelési 
szerződés megkötéséről, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/41. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Jauernik István, Ecsődi László és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva Varga 
László és Jauernik István képviselők T/16018/10. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. 
sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 

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

„(4) A vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva a 
közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és eljárási rend, pályázati 
rend szerint, ilyen hiányában – az (5) bekezdés szerinti kijelölés esetét kivéve – az 
államháztartásról szóló törvényben (továbbiakban: Áht.) szabályozott nyilvános pályázat útján 
ellenérték fejében lehet megszerezni, és gyakorolni. A pályázat kiírása előtt az önkormányzat 
köteles tényleges vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelői jogot – a közfeladat ellátásának 
garanciáit is figyelembe véve – a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/51. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/1. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) a 
következő, új 80/A−80/B. §-okkal egészül ki:/  

 
„(4) A vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva a 

közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és eljárási rend, pályázati 
rend szerint, ilyen hiányában – az (5) bekezdés szerinti kijelölés esetét kivéve – az 
államháztartásról szóló törvényben (továbbiakban: Áht.) szabályozott nyilvános pályázat útján 
ellenérték fejében lehet megszerezni, és gyakorolni. A pályázat kiírása előtt az önkormányzat 
köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelői jogot valós értéken – a közfeladat 
ellátásának garanciáit is figyelembe véve – a legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/52/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők – kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/24. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § (5) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 

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

 
/(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,]” 

 
Indokolás: Lásd a T/16018/43. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

-- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán, valamint Jauernik István, Ecsődi László és 
Farkas Imre képviselők – kapcsolódva dr. Mikes Éva képviselő T/16018/24. számú módosító 
javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § 
(5) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

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

 
/(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának 

vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló/  
 
„b) [az önkormányzat által létrehozott közalapítvány, valamint] az önkormányzat 

vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat [által] többségi tulajdonában lévő 
[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: Lásd a T/16018/44. és a T/16018/49. sz.  
kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők – kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/24. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § (5) bekezdés b) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 

/A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) a 
következő, új 80/A−80/B. §-okkal egészül ki:/ 
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/(5) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának 

vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló/  
 
„b) [az önkormányzat által létrehozott közalapítvány, valamint] az önkormányzat 

vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat [által] többségi tulajdonában lévő 
[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: Lásd a T/16018/48. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők – kapcsolódva d., Mikes Éva 
képviselő T/16018/24. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 1. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. §-ában az Ötv. 80/A. § (8) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 

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

„(8) A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a 
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem 
idegenítheti el, [illetve arra zálogjogot, haszonélvezeti jogot nem alapíthat,] továbbá nem 
terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/42. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 



 6

 
 

8. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában az Ötv. 88. § (3) 
bekezdés a) és b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § Az Ötv. 88. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

 
„(3) E § alkalmazásában  
 
a) korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, 

lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a 
megszűnt  víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 
beszedéséből származó bevétel. 

 
b) saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a 

külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, [a megszűnt 
víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 
beszedéséből származó bevétel,] azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, 
koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó 
felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az 
önkormányzat egyéb sajátos bevételei,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/52/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők – kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/26. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 15. pontja) - a 
törvényjavaslat 3. §-ában az Ötv. 91. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/3. § Az Ötv. 91. §-a a következő új (5)−(7) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
„(5) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön [jogszabályban] 
törvényben meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/40. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Ötv. 91. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/3. § Az Ötv. 91. §-a a következő új (5)−(7) bekezdésekkel egészül ki: / 
 

„(6) A gazdasági program [az a helyi közösség együttműködésén alapuló stratégiai 
program, amely] a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel [és az 
önkormányzati környezetvédelmi programmal és a településrendezés eszközeivel] 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – 
a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program 
tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 
elősegítését, a [helyi területfejlesztési koncepció és] településfejlesztési politika, az adó 
politika, [befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika] célkitűzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá 
városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16018/52/3. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők - kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/20. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 25. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében az Áht. új 105/C. § (3) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/(2) Az Áht. a következő új 105/A−105/D. §-okkal egészül ki: / 
 
/5. § 105/C. § (1) A vagyonkezelői jog megszűnik: / 
/(3) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési 

szerződését rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha/ 
 
„a) a vagyonkezelő a 105/A–105/B. §-ban foglalt kötelezettségét a helyi önkormányzati 

költségvetési és vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon[, felróhatóan] 
megszegi,” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/45. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a z Önkormányzati biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők - kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/20. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 25. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében az Áht. 108. § (1) bekezdés felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolják: 
 

/5. § (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:” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/39. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz.  nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Jauernik István, Ecsődi László és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva dr. 
Mikes Éva képviselő T/16018/20. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 25. 
pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében az Áht. 108. § (1) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolják: 
 

/5. § (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 
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feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha 
törvény, állami vagyon esetén törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály [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:” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/50. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében az Áht. 108. 
§ (1) bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

/(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 kincstári vagyon esetében 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:” 

 
Indokolás: Lásd a T/16018/52/4. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

15. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők - kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/20. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 25. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében az Áht. 108. § (1) bekezdés felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolják: 
 

/5. § (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 
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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:” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/46. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők - kapcsolódva dr. Mikes Éva 
képviselő T/16018/20. számú módosító javaslatához (a T/16018/37. sz. ajánlás 25. pontja) - a 
törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésében az Áht. 108. § (1) bekezdés felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolják: 
 

/5. § (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:” 
 

Indokolás: Lásd a T/16018/47. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 22. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

Bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 


