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A Házszabály 94. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáró l
szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló T/4658. számú törvényjavaslathoz — a T/4658/2 .
számú módosító javaslathoz kapcsolódva — a következ ő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosuljon :

»1 • §

Az Alkotmány 12 . § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(2) Az állam tiszteletben tartja a helyi önkormányzatok tulajdonát . Helyi önkormányzat i
tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő [ingyenes] átadásáról törvény
rendelkezhet . A helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy helyi önkormányzat 	 részére
történő átadásáról szóló törvény önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását szolgáló törzsvagyo n
vagy az önkormányzat saját bevételeib ől szerzett önkormányzati vagyon elvonásáról csak azonnal i
és teljes kártalanítás mellett rendelkezhet .”"

Indokolá s

A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmánya biztosítja a tulajdonhoz való jogot ; tulajdont
kisajátítani csak kivételesen és közérdekb ő l, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes ,
feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Ez a védelem az önkormányzati tulajdont is megilleti .
Az alkotmánymódosító törvényjavaslat ezt a szabályt kívánja átlépni, amikor minden további korlá t
nélkül lehetővé tenné olyan törvény megalkotását, amely a helyi önkormányzat vagyoná t
– függetlenül e vagyon jellegétől és forrásától – ingyenesen vonná el a helyi önkormányzattól .

Az önkormányzati vagyon alkotmányos védelem alatt áll . Ez még akkor is igaz, ha az
önkormányzati vagyon egyes elkülöníthető elemeinél az alkotmányos védelem szintje eltérő .

Megengedhetetlen, hogy akár az önkormányzat legalapvetőbb feladataihoz kapcsolódó
törzsvagyont – amelynek elvonása egyértelműen az önkormányzati autonómia kiüresedéséhe z
vezetne –, akár az önkormányzat saját bevételeibő l szerzett vagyont azonnali és teljes kártalanítá s
helyett ingyenesen lehessen elvenni az önkormányzatoktól .
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