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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Érkezett: '.0 1, 2

2012. évi ( . . .) . törvény

	Képviselői önálló indítvány

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpia i
Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefügg ő egyes

törvények módosításáról

1. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpia i
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV tőrvény módosítása

1. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpia i
Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012 . évi LXXV. törvény (a továbbiakban:
Beruházási tv.) 1. § b) pont bb) alpontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(E törvény hatálya)
(b) a Budapest, Ifjúság útja-Stefánia út-Thököly út-Dózsa György út-Kerepesi út által
határolt és a Dózsa György út és a Kerepesi út által határolt területrésznek e két út
kereszteződésétől)

„bb) a ba) alpont szerinti metszéspontból a Kerepesi útra állított merőleges vonal és a
Dózsa György út metszéspontja által meghatározott egyenessel lezárt területéve l
kiegészített, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészít ő
létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ
bővítésére”

([az a) és b) pont a továbbiakban együtt . beruházás] terjed ki.)

2. A Beruházási tv . 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A beruházás tekintetében az építtető i feladatokat a Nemzeti Sportközpontok látja el . Az
építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el . ”

3. A Beruházási tv. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a
szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb
igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégz i
vagy elvégezteti a munkaterület el őkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzés i
eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerz ődések
megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a
műszaki átadás-átvételt . ”

4. § A Beruházási tv. 6 . §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki :
„(3) A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység . A beruházá s
megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII . törvény szerinti
adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni .



(4) Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhet ő meg, azt ki kell
sajátítani . A beruházás megvalósításához szükséges ingatlani megszerzése céljábó l
kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál . A kisajátítási eljárást az építtető vagy a
Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni .
(5) A beruházás megvalósításához szükséges, (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerin t
megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül a z
építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelő i jog kiterjed az ingatlanom megvalósított
beruházássah létrejövő eszközökre is . Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a

(3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezel ői jogának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni .
(6) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok kötelesek a közöttük
fennálló vagyonkezelési szerződést a (3)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
módosítani ."

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény módosítása

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI . törvény 2 . melléklete e törvény Melléklet e
szerint módosul .

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6. § A sportról szóló 2004 . évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(1) A Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minősített, állami tulajdonban
lévő ingatlanok vagyonkezel ője köteles az olimpiai központokat elsődlegesen sportcélokra
használni, ezt a célt az olimpiai központok másodlagos használata során sem
veszélyeztetheti. ”

7. Az Stv. 64 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :
„(6) Az olimpiai központok létesítése, felújítása, b ővítése vagy fejlesztése fontos közérdekű
és közcélú tevékenység, a tevékenységhez szükséges ingatlan megszerzése céljából
kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál .”

8 . § Hatályát veszti az Stv . 39 . § h) pontja .

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII törvény módosítása

9. A kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII . törvény (a továbbiakban : Kstv.) 2. §-a a
következő q) ponttal egészül ki :

(Ingatlant kisajátítani a 3. ' szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekű célokra
lehetséges:)

„y) sportinfrastruktúra fejlesztése . ”

10. § A Kstv. 4 . (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki :

(A 2 . § szerinti közérdekű célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás :



„n) sportinfrastruktúra fejlesztése keretében sport- és ehhez kapcsolódó kiegészít ő létesítmény
létesítése, bővítése, fejlesztése céljából, ha a sportlétesítmény a nemzeti vagyonról szóló
2011 . évi CXCVI. törvényben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemel t
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanként olimpiai központna k
minősül .”

5. Záró rendelkezések

11. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .
12. E törvény 5 . §-a és Melléklete az Alaptörvény 38 . cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.



Melléklet .a.2012. évi. . . törvényhez

A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI . törvény 2 . melléklete a következő IV. ponttal
egészül ki :

„IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó
sportcélú ingatlanok

1 . 1146 Budapest, Istvánmezei út 3 -
5 .
Budapest, Ifjúság útja - Stefánia
út - Thököly út - Dózsa György út
- Kerepesi út által határolt és a
Dózsa György és a Kerepesi út
által határolt területrésznek e két
út kereszteződésétől
a) a Dózsa György útnak a
Jobbágy utca és a Verseny utca
közötti szakasz a
meghosszabbításának a Kerepesi
úttal alkotott metszéspontja, és
b) az a) pont szerinti
metszésponttól a Kerepesi útra
állított merő leges vonal és a
Dózsa György út metszéspontja
által meghatározott egyenessel
lezárt területtel kiegészített
területe

Budapesti Olimpiai Központ - Puskás Ferenc
Stadion és Létesítménye i

2 . 2890 Tata, Baji út 21 . Északnyugat-magyarországi Általános Olimpia i
Központ - Tatai Edzőtábor

3 . 8253 Révfülöp, Halász u. 51-53 . Révfülöpi Vitorláskikötő
4. Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ -

Nemzeti Sportuszodák és Létesítményei
4.a) 1138 Budapest, Margitsziget ,

23801 és 23800/7 hrsz.
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda

4.b) 1023 Budapest, Árpád fejedelem
útja 8 .

Császár-Komjádi Sportuszod a

4.c) 1103 Budapest, Kőér u. 1/a. Kőér utcai Sportuszod a
5 6725 Szeged, Alsóváros i

Feketeföldek 158 .
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ
- Szeged, Maty-ér

6 . 2336 Dunavarsány, külterüle t
050/4 hrsz .

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ
- Dunavarsányi Edz őtábor"



Általános indokolás

A törvény a sportversenyek lebonyolításában és a hivatásos sportolók felkészülésébe n
kiemelkedő szerepet betöltő; egyes állami tulajdonban lévő sportlétesítményeket fokozott
védelemben részesít azáltal, hogy ezeket a sportcélú ingatlanokat nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe sorolja . A törvény ezen
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú
ingatlanok fejlesztését, bővítését kívánja elősegíteni azáltal, hogy lehetővé teszi az ehhez
szükséges ingatlanok kisajátítás útján történő megszerzését.

A törvény a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai
Központ integrált rekonstrukciója (a továbbiakban: beruházás) Kormány által jóváhagyott új
megvalósítási koncepciójának megfelel ően, a beruházás gyors és zökkenőmente s
megvalósítása érdekében szabályozza a beruházás el őkészítésének és kivitelezésének egye s
kérdéseit . A törvény egyértelművé teszi, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
megszerzett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésébe kerülnek.

Részletes indokolás

Az I . §-hoz

A beruházás új koncepciójának megfelelően pontosítja a fejlesztési területen megvalósítandó
létesítményeket.

A 2-4. §-hoz

A törvény meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket a beruházás el őkészítése és
kivitelezése során a beruházás építtetőjeként a Nemzeti Sportközpontoknak el kell látnia . A
beruházáshoz szükséges ingatlanok megszerzése érdekében megállapítja az ingatlanszerzésre
vonatkozó szabályokat . A törvény a beruházás megvalósítása érdekében megszerzet t
ingatlanok vagyonkezelőjének a Nemzeti Sportközpontokat jelöli ki . A beruházás
megvalósításával összefüggésben a törvény alapján a Nemzeti Sportközponto k
vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok vagyonkezelési szerz ődésben történő nevesítés e
érdekében a Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt . kőtelesek a
Nemzeti Sportközpontok hatályos vagyonkezelési szerződésének módosítására .

Az S. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyon körét meghatározó 2 . mellékletét kiegészíti a többségében olimpiai
központnak minősülő, állami tulajdonban lévő sportcélú ingatlanokkal.

A 6-8. §-hoz

A törvény a hatályos vagyonkezelési szerződésnek és az állami vagyonra vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően egyértelművé teszi, hogy a Kormány által külön jogszabályban
olimpiai központnak minősített ingatlanok vagyonkezelője a Nemzeti Sportközpontok .



A 9-10.§-hoz

A nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített sportcélú ingatlanok b ővítésén:
fejlesztésének megkönnyítése érdekében a törvény lehetővé teszi az ehhez szükséges
ingatlanok tulajdonjogának kisajátítás útján történő megszerezését.

A 11-12. §-hoz

A törvény hatálybalépéséhez szükséges rendelkezést állapít meg, és utal az Alaptörvény
sarkalatosságra vonatkozó követelményeire .



Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőiönálló indítvány

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a
budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A javaslat indokolással ellátott szövegét mellékelem .

Budapest, 2012. november 30 .

Szalay Ferenc
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás képviselő i önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Szalay Ferenc, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/9336 .
szám alatt, „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes
törvények módosításáról"címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . november 30-án .

Ezúton szeretném jelezni, hogy Szalay Ferencnek, mint a javaslat előterjesztőjének
hozzájárulásával elő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz.

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012. december 3 .

Tisztelettel :

oovv cs Péter
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Szalay Ferenc, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/9336 .
szám alatt, „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes
törvények módosításáról"címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . november 30-án .

Ezúton szeretném jelezni, hogy Szalay Ferencnek, mint a javaslat el őterjesztőjének
hozzájárulásával el őterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012. december 3 .

Tisztelettel :

Lasztovicza Jen

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztő i csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Szalay Ferenc, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/9336 .
szám alatt, „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes
törvények módosításáról"címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . november 30-án.

Ezúton szeretném jelezni, hogy Szalay Ferencnek, mint a javaslat el ő terjesztőjének
hozzájárulásával előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz.

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012. december 3 .

Tisztelettel :

..

Kovács Ferenc
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztő i csatlakozás képviselő i önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Szalay Ferenc, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/9336 .
szám alatt, „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes
törvények módositásáróP'címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . november 30-án.

Ezúton szeretném jelezni, hogy Szalay Ferencnek, mint a javaslat el őterjesztőjének
hozzájárulásával el ő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012 . december 3 .

Tisztelettel :

őrváth Zol
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztő i csatlakozás képviselő i önálló indítványho z

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Szalay Ferenc, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/9336 .
szám alatt, „A budapesti IstvánmeZó' rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes
törvények módosításáról"címmel törvényjavaslatot nyújtott be 2012 . november 30-án.

Ezúton szeretném jelezni, hogy Szalay Ferencnek, mint a javaslat előterjesztőjének
hozzájárulásával előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2012 . december 3 .

Tisztelettel :

Törő Gábor
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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