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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/10380.
számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . '-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –

bizottsági módosító javaslato t

terjesztek elő.

1. A törvényjavaslat kiegészítését javasolom a következő 29. §-val :•

29.§

„(1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36. §-ának (1 )
bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy aMbar Állam tulajdonában lévő Budapest XI .
Kelenföldi út 39 . szám alatti ingatlan (hrsz . Budapest belterület 3278) térítésmentesena
Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és
hitéleti célokra . A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalma s
szerződést a Magyar Állam nevében aMbar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . §-ának (1 )
bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u . 12. szám alatti
ingatlannak (hrsz . Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100
tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyhá z
tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra . A tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg .

(3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati
jogával terhelt Nagykörös, Losonczy u . 1 . szám alatti ingatlant (hrsz . : 5100) legkés őbba
használati jog megszűnéséig – 2010 . december 31-ig –a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt .
kiürített állapotban a Magyarországi Református Egyház tulajdonos birtokába köteles adni .



(4) Az Országgyű lés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati
jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u . 5. szám alatti ingatlant (hrsz . : 10) legkésőbb a haszná-
lati jog megszűnéséig – 2009. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.a
Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni .

(5) Az Országgyű lés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodál y
Zoltán út 20 . szám alatti ingatlan (hrsz . : 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánaka
tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Péc s
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs ,
Szent István tér 8-10 . szám alatti ingatlant (hrsz . : 18437, 18438, 18443), illetve a Magya r
Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u . 4. szám alatti (hrsz .: 18375), valamint a Pécs ,
Rókus u . 2. szám alatti (hrsz. : 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja . Az
állami ingatlanokat érint ő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerz ődést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. köti
meg.

(6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . §-ának (1)
bekezdése ala . 'án ú1 rendelkezik ho. a Ma ar Állam tulajdonában lévő Buda . est XIII .
kerület Kresz Géza utca 44-46 . szám alatti ingatlan (hrsz . : 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hi t
Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra . A tulajdonváltozás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevébena
Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. köti meg .

(7) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . §-ának (1)
bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lév ő Budapest, XIV .
kerület Hermina u. 45. szám alatti ingatlan (hrsz.: 29772/1) térítésmentesen az Egysége s
Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerüUön oktatási célokra. A tulajdonváltozás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerz ődést a Magyar Állam nevébena
Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. köti meg. A Hitközség az ingatlant 5 évig nem
idegenítheti el, ennek biztosítására a szerződésben elidegenítési és terhelési tilalmat kel l
kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell legyeztetni . Amennyiben a Hitközséga
térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlant az elidegenítési tilalom megsz űnését követően
értékesíti, az elidegenítésb ő l származó bevétel 50%-a a központi költségvetést illeti meg.

(8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . §-ának (1 )
bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lév ő Balatonföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 11 . szám alatti ingatlan (hrsz .: belterület 362) térítésmentesen a Postá s
Szakszervezet tulajdonába kerüljön . A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. köti meg.

(9) Az Országgy űlés az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . §-ának (1 )
bekezdése alapján úgy rendelkezik, ho gy a Magyar Állam tulajdonában lév ő Fonyód
belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagóguso k
Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön . A tulajdonváltozás ingatlan -
nyilvántartásban történő beje g yzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. köti meg."



Indokolá s

Az állami vagyonról szóló – 2007. szeptember 25-én hatályba lépett – 2007 . évi CVI. törvény
az állami vagyonnal való gazdálkodás új, egységes szervezetrendszerét alakította ki, valamint
megállapította az állami tulajdon hasznosításának új eljárási rendjét és a döntésre jogosul t
szervek hatáskörét .
A vagyontörvény hatálybalépése után néhány korábban már megindított tulajdonátadás i
eljárás befejezését, illetve lezárását a módosult jogszabályi környezet nem tette lehetővé, ezért
szükségszerű ezeknek az egyedi ügyeknek – amelyek egyébiránt jogos tulajdoni-, illetv e
birtokbavételi igények – a törvényi szintű rendezése az Országgyűlés döntése alapján .

A módosító javaslat ezen egyedi ügyek végleges rendezésére ad lehetőséget . A javaslat 9 db
állami ingatlan tulajdonjogának átruházásáról, illetve birtokba adásáról rendelkezik többe k
között egyházi jogi személy egyházak (Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia ,
Magyarországi Unitárius Egyház), valamint szakszervezetek (Pedagógusok Szakszervezete ,
Postás Szakszervezet) részére .
Az (5) bekezdés szerinti ingatlanátadások esetében a törvényi el őírást az indokolja, hogy az
egymást feltételez ő – a pécsi Leőwey Klára Gimnázium, valamint a pécsi B őrklinika új
elhelyezését is szolgáló – ingatlanügyek tekintetében valamennyi érintett fél a feltételeke t
törvényi kötelezés alapján teljesítse .

Budapest, 2009 . november 18 .

odolák9örgy
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