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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

Kijelöltbizottság

Népjóléti bizottgjeleDtése .

az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szól ó
törvényjavasla t
(T/9636. szám)

részletes vitájáról

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 .
(II .24.) OGY határozat 32 . § (1) bekezdése alapján, kijelölt bizottságként – a 2016. március
23-ai ülésén lefolytatta az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szól ó
törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy megfelel a HHSZ 44 . § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek .

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45 . § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a
jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy a z
megfelel-e a HHSZ 42 . §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45 . § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítás i
szándékot magában foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016 . március 23-án lezárta .

Budapest, 2016 . március 23 .

%áléti bam)
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Az Országgyű lés
Népjóléti bizottsága

Melléklet

ÁLLÁSFOGLALÁS
az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szóló T/9636. számú

törvényjavaslathoz
benyújtott, a bizottság által megtárgyalt

képviselő i módosító javaslatokró l

A kormány képviselője tárcaálláspontot ismertetett.

A dokumentumban használt rövidítések :

Ept. :

	

az Erzsébet-programról szóló 2012 . évi CIII. törvény

1. Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását javasolja :

7. [Az Ept. a következő 6B. §-sal egészül ki :

„6B. § (1) A 2. mellékletben szereplő ingatlanok, valamint az ingatlanok
működtetéséhez és a 3. (2) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásáho z
szükséges állami tulajdonú – az ingatlanokhoz kapcsolódó – ingóságoknak legkés őbb az
ingatlanok tulajdonba adását megelőző 15. nappal – a tulajdonosi joggyakorló álta l
megállapított – állománya az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 . § (1)
bekezdése alapján ingyenesen és illetékmentesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek a
3. § (2) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásának el ősegítése érdekében ,
azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány az érintett vagyonelemeket terhel ő – a Magyar
Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. által meghatározott – kötelezettségeket teljes körűen
átvállalja .

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történ ő
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az érintett vagyonelemek forgalmi értékekén t
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell
megjelölni. A szerződés megkötése során a természetvédelemr ől szóló 1996 . évi LIII .
törvény 68. (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni .

(3) Az (1) és (2) bekezdést az ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzéshez
szükséges telekalakítás következtében a 2 . mellékletben szereplő ingatlanok helyébe lépő
nem forgalomképtelen vagy nem korlátozottan forgalomképes ingatlanokra i s
alkalmazni kell .” ]

Indokolás : Lásd a T/9636/2/1 . számú módosító javaslat indokolását .
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T/9636/2/1-2 . sz .

Megjegyzés : A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefiiggnek : 1 ., 2.

A módosító javaslatot(tal): — a bizottság nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Vágó Sebestyén képviselő a törvényjavaslat 1-3. mellékletének az elhagyását
javasolja:

[1. melléklet a 2016. évi. . . . . törvényhez

„1 . melléklet a 2012. évi CIII . törvényhez

Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami
vagyon

Helyrajzi szám Megnevezé s
1 . Siófok, 3778/28 hrsz . kivett üdülőépű let 2 db és udvar
2. Siófok, 6885 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
3. Balatonvilágos, 1392 hrsz . kivett úttörőtábor
4. Balatonvilágos, 1412 hrsz . kivett üdülőépű let és napközi otthon és udvar
5. Nyíregyháza, 15054/2 hrsz. kivett továbbképző intézet és szálloda
6. Nyíregyháza, 15069/3 hrsz. kivett út
7. Nyíregyháza, 15069/5 hrsz. kivett szálloda, táborhely
8. Nyíregyháza, 15069/6 hrsz. kivett beépítetlen terüle t
9. Nyíregyháza, 15069/7 hrsz. kivett beépítetlen terület
10 . Nyíregyháza, 15069/8 hrsz . kivett melléképűlet, udvar
11 . Balatonőszöd, 619 hrsz. kivett transzformátorház
12. Balatonőszöd, 620/2 hrsz. kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépűlet) és

gazdasági épület 15 db és egyéb épület 6 d b
13. Balatonőszöd, 622 hrsz. kivett gazdasági épület, udvar
14 . Balatonszemes, 44 hrsz. kivett űdűlőépület, udvar
15. Balatonszemes, 1430 hrsz. kivett transzformátorház
16. Zánka, Kű lterület 017/5 hrsz. kivett gyermekváro s
17. Zánka, Kű lterület 017/6 hrsz. kivett gyermekváro s
18. Zánka, Külterű let 017/7 hrsz . kivett gyermekváros
19. Zánka, Külterület 018/3 km kivett gyermekváros és"Kikötő szárazföldi terület"
20 . Zánka, Kű lterület 018/7 hrsz . kivett gyermekváro s
21 . Zánka, Külterület 018/8 hrsz. kivett gyermekváro s
22 . Zánka, Külterület 022/1 7

hrsz.
kivett móló

23 . Zánka, Külterűlet 022/19
hrsz.

kivett móló

24. Zánka, Külterület 026/2 hrsz . kivett úttörőváros
25. Zánka, Külterület 028 hrsz. kivett úttörőváros
26. Zánka, Külterűlet 029 hrsz . kivett úttörőváros
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27. Zánka, Külterület 030/1 0
hrsz .

kivett gyermekváros

28. Zánka, Külterület 030/1 1
hrsz .

kivett gyermekváros

29. Zánka, Külterület 030/1 3
hrsz.

kivett gyermekváros

30. Zánka, Külterület 038/1 hrsz. legelő
31. Zánka, Külterület 039 hrsz . kivett patak (Csorsza-patak)
32. Fonyód, 10232/9 hrsz. kivett transzformátorház
33. Fonyód, 10232/14 hrsz . kivett út
34 . Fonyód, 10232/16 hrsz . kivett táborhely
35. Fonyód, 10232/17 hrsz . kivett út
36. Fonyód, 10232/18 hrsz . kivett táborhely

2. melléklet a 2016 . évi. . . . . törvényhez

„1. melléklet a 2012 . évi CILI. törvényhez

Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állam i
vagyon

Helyrajzi szám Megnevezés
1 . Siófok, 3778/28 hrsz . kivett üdülőépület 2 db és udvar
2. Siófok, 6885 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
3. Balatonvilágos, 1392 hrsz. kivett úttörőtábor
4. Balatonvilágos, 1412 hrsz. kivett üdülőépület és napközi otthon és udvar
5. Nyíregyháza, 15054/2 hrsz . kivett továbbképz ő intézet és szálloda
6. Nyíregyháza, 15069/3 hrsz . kivett út
7 . Nyíregyháza, 15069/5 hrsz . kivett szálloda, táborhely
8. Nyíregyháza, 15069/6 hrsz . kivett beépítetlen terület
9 . Nyíregyháza, 15069/7 hrsz . kivett beépítetlen terület

10. Nyíregyháza, 15069/8 hrsz . kivett melléképület, udva r
11. Balatonőszöd, 619 hrsz. kivett transzformátorház
12. Balatonőszöd, .620/2 hrsz. kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépűlet) és

gazdasági épület 15 db és egyéb épület 6 db
13. Balatonőszöd, 622 hrsz. kivett gazdasági épület, udva r
14. Balatonszemes, 44 hrsz. kivett üdülőépület, udvar
15. Balatonszemes, 1430 hrsz. kivett transzformátorház

3. melléklet a 2016 . évi. . . . . törvényhez

„2. melléklet a 2012. évi CIII . törvényhez

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába kerül ő
ingatlanok
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Helyrajzi szám Megnevezés
1. Zánka, Kű lterület 017/5 hrsz . kivett gyermekváros
2. Zánka, Külterület 017/6hrsz . . kivett gyermekváros
3. Zánka, Külterű let 017/7 hrsz . kivett gyermekváros
4. Zánka, Külterület 018/3 km kivett gyermekváros és,,Kikötő szárazföldi terület"
5. Zánka, Külterű let 018/7 hrsz . kivett gyermekváros
6. Zánka, Kűlterület 018/8 hrsz . kivett gyermekváros
7. Zánka, Kű lterű let 022/17

hrsz.
kivett móló

8. Zánka, Kűlterű let 022/19
hrsz.

kivett móló

9. Zánka, Külterű let 026/2 hrsz. kivett úttörőváros
10. Zánka, Kű lterület 028 hrsz. kivett úttörőváros
11. Zánka, Külterület 029 hrsz. kivett úttörőváros
12. Zánka, Kű lterület 030/1 0

hrsz .
kivett gyermekváros

13. Zánka, Kű lterület 030/1 1
hrsz .

kivett gyermekváros

14. Zánka, Kű lterű let 030/13
hrsz .

kivett gyermekváros

15. Zánka, Kű lterűlet 039 hrsz. kivett patak (Csorsza-patak)
16. Fonyód, 10232/9 hrsz. kivett transzformátorház
17. Fonyód, 10232/14 hrsz. kivett út
18. Fonyód, 10232/16 hrsz . kivett táborhely
19. Fonyód, 10232/17 hrsz . kivett út
20. Fonyód, 10232/18 hrsz . kivett táborhely

Indokolás : Lásd a T/9636/2/2 . számú módosító javaslat indokolását .

T/9636/2/1-2 . sz .

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefiiggnek : 1 ., 2 .

A módosító javaslatot(tal) : – a bizottság nem támogatja

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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