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Módosító javaslat

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásáról, valamint
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8887 . számú
törvényjavaslathoz – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
határozat 94. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő .

A törvényjavaslat 1 . § (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat – az érintett ingatlanok helyrajz i
számát is tartalmazó – közös kérelme és megállapodása alapján az ingatlanügyi hatóság a
fővárosi önkormányzat javára az ingatlan –nyilvántartásba használati jogot jegyez be . Az
ingatlan–nyilvántartási eljárás díjmentes .”

Indokolá s

A törvényjavaslat értelmében a fővárosi kerületi önkormányzatok Duna partvonalával
közvetlenül határos ingatlanai 2013 . január 1-jével a fővárosi önkormányzat ingyene s
használatába kerülnek. Az ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzés esetén garanciáli s
jelentősége van annak, hogy a változással érintett ingatlanok kétséget kizáróan helyrajzi szá m
alapján beazonosíthatóak legyenek. Ahhoz, hogy a jogváltozás az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető legyen az átadó (fővárosi kerületi) önkormányzatoknak valamint az átvev ő
(fővárosi) önkormányzatnak a változással érintett ingatlanok helyrajzi számos megjelölésé t
tartalmazó, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályoknak megfelelő megállapodása szükséges . A
közhiteles ingatlan-nyilvántartás fontos alapelve az okirati elv, ami azt jelenti, hogy a
tulajdoni lapon a jogváltozások bejegyzéséhez okirat, vagy jogerős hatósági, illetve bírósági
határozat alapján kerülhet sor .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességét és ezáltal a forgalombiztonságot kizárólag a
bejegyzés alapjául szolgáló, megfelelő formában kiállított okirat, a bírósági, hatósági dönté s
tudja garantálni. A földhivatali bejegyzésen felül a megállapodásnak az érintet t
önkormányzatok egymás közötti, illetve a harmadik külső felekkel fennálló jogviszonyának
rendezése szempontjából is komoly jelent ősége van. A módosító javaslat alapján az érintett
önkormányzatok a használati jog vonatkozásában megállapodást kötnek egymással, mel y
megállapodás képezi az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapját .

Budapest, 2012 . november 6 .
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