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A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése
érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/8017. szám)
Részletes vitáról szóló bizottságijelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az 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 javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási
javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. november ző-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP) és Szabó Sándor
(MSZP)
Módosítópont: T/8017/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[1. Ajegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő
rendelkezések

1. § 

(1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga,
amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a
továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020.
március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes
használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal
gyakorolja.

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett
államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget,
valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok
végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok
polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a
továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési
önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a
használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat
időtartama alatt, annak időtartamára - a megállapodásban tett erre irányuló
nyilatkozata alapján - beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési
önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata
alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a
vagyon vagy annak egy része használati jogáról.



(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat
ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát - szükség szerint
az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával - az állam tulajdonában lévő vagy a
fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is
gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési
önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó
kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok
ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami
tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon
fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának
megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és
állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a
települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és
megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési
önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának
elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény
erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal
vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a
továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési
szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7)
bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba
vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen
együttműködve járnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A
határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem
akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa
tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények,
okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi
vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi
nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok
ellátására szolgáló vagyona elidegenítésére és megterhelésére e törvény
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hatálybalépését követően 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól
kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a
települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó
bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte,
valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési
tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre,
vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei
kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a
megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett
kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a
közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnalijogvédelemnek nincs helye.
A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni
keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a
megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás
megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a
bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.]

T/8017/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3.
és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8017/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[1. § 

(1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga,
amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a
továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020.
március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes
használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal
gyakorolja.
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(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett
államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget,
valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok
végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok
polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a
továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési
önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a
használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat
időtartama alatt, annak időtartamára - a megállapodásban tett erre irányuló
nyilatkozata alapján - beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési
önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata
alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a
vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat
ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használatjogát - szükség szerint
az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával - az állam tulajdonában lévő vagy a
fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is
gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési
önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó
kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok
ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami
tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon
fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának
megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és
állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a
települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és
megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési
önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának
elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény
erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal
vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a
továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési
szerződésekre vonatkozójogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7)
bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba
vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen
együttműködvejárnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A
határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem
akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa
tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények,
okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi
vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi
nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok
ellátására szolgáló vagyona elidegenítésére és megterhelésére e törvény
hatálybalépését követően 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól
kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a
települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó
bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte,
valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési
tilalom alól - a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre,
vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei
kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a
megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett
kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a
közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) Aközigazgatási határozattal szemben azonnalijogvédelemnek nincs helye.
A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni
keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a
megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás
megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a
bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.]

Megjegyzés: Támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP) és Szabó Sándor
(MSZP)
Módosítópont: T/8017/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § b) pont bb) és be) alpont
Módosítás jellege: elhagyás

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 33. § (2) bekezdés 35. pontjában az ,,első fokú"szövegrész,

b) Mellékletének

ba) ,,XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási
illetékek" cím 2. pont d) alpontjában a ,,környezet- és természetvédelmi, illetőleg"szövegrész,

[bb) ,,XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke"
cím I. pont 13. alpontjában az ,,első fokú" szövegrész,

be) ,,XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke" cím
III. pontja,]

bd) ,,XXIII. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások
nyújtása engedélyezésének illetéke" cím 2. pontja.

T/8017/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3.
és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP) és Szabó Sándor
(MSZP)
Módosítópont: T/8017/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosítása
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(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 59. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,,(11) A Nyilvántartáshoz az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felületen
keresztül hozzáfér

a) a környezet- és természetvédelmi hatóság a környezetkárosítást végzők
beazonosítása érdekében az építtetők adatainak ellenőrzése,

b) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság a helyszíni munkaügyi és munkavédelmi
ellenőrzések végrehajtása céljából az 58. § (2) bekezdésében szereplő adatokhoz."

(2) Az Étv.

a) 2. § 2. pontjában az ,,illetőleg" szövegrész helyébe az ,,illetve" szöveg,

b) 48. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a ,,kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajthatóvá válik" szövegrész helyébe a ,,kivéve, ha a döntés azonnal
végrehajthatóvá válik" szöveg,

c) 62. § (1) bekezdés 27. pontjában a ,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII.
törvény" szövegrész helyébe a ,,nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény" szöveg

lép.

[(3) Hatályát veszti az Étv.

a) 35. § (5) bekezdése,

b) 53/E. § (2) bekezdésében az ,,elsőfokú" szöveg,

e) 53/G. § (1) bekezdése,

d) 53/G. § (2) bekezdésében az ,,elsőfokú" szöveg,

e) 57/C. § (5) bekezdése,

f) 57/E. §-a,

g) 57/F. § (3) bekezdése,

h) 58. § (3) bekezdésében az ,,, illetve azokkal összefüggésben keletkezett
eljárások fellebbezésének" szöveg,

i) 59. § (2) bekezdés e) pontjában az ,,a fővárosi és megyei kormányhivataljárási
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(fővárosi kerületi) hivatala," szöveg,

j) 60. § (5) bekezdése,

k) 60/D. §-a.]

T/8017//2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 3.
és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- az előterjesztő
(képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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