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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t

Az Országgyű lés Költségvetési bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014.
(II . 24.) OGY határozat 45 . § (5) bekezdése alapján — a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő .

Módosítópont sorszáma : 1 .
A javaslat érintett rendelkezése : 8. alcím új 24 . §
Módosítás jellege: kiegészítés

24 . §

(1) Az Országgyű lés a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a z
állam tulajdonában lévő, Budapest XIV . kerület Ida u. 2. szám alatt található, az ingatlan-
nyilvántartás szerint Budapest XIV. ker. 32657 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatla n
ingyenesen, az egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekébena
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogya Hajdúdorog i
Metropolitai Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerz ődés szerint
teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történ ő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan
forgalmi értékeként az MNV Zrt . által megállapított értéket kell megjelölni .



Indokolás

1 . A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI . törvény 13 . § (3) bekezdése és az állami vagyonró l
szóló 2007 . évi CVI . törvény 36 . § (1) bekezdése alapján állami ingatlanok ingyenes tulajdonb a
adására törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

A természetben 1143 Budapest, Ida u . 2 . szám alatt található, Budapest XIV . ker. 32657 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adását kezdeményezte a
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, annak érdekében, hogy a Budapesten jelenleg m űködő hét
parókiához tartozó 25 .000 görögkatolikus személy részére egy szociális, oktatási, kulturális és
hitéleti közcélú tevékenységeknek otthont adó központot hozhassanak létre, mely a vallás i
közösséghez tartozók életét megfelel ő módon szervezi és kapcsolatot ápol a vidéki
görögkatolikus szervezetekkel .

A Budapest 32657 helyrajzi számú, „kivett továbbképz ő intézet” megnevezésű ingatlan 1/ 1
tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában áll .

A § rendelkezik az állami tulajdonban lév ő ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról és
az ingatlant terhel ő kötelezettségek teljeskörű átvállalásáról. Az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerz ődést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. készíti
el és köti meg.
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