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Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat

(T/8033. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

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 – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 11. 26. napján 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)
Módosítópont: T/8033/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Vasút tv. 42/C. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

23. §

A Vasút tv. a 41. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:

„(4) A visszamaradó ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot a visszamaradó ingatlanra
elővásárlási jog illeti meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/8033/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Vasút tv. 42/C. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

23. §

A Vasút tv. a 41. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:

„(4)  A visszamaradó  ingatlan  ingyenesen  a  visszamaradó  ingatlan  fekvése  szerinti  települési
önkormányzat tulajdonába kerül.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Aradszki András (KDNP)
Módosítópont: T/8033/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

11. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

51. §

(1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról
szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  13.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  állam tulajdonában  lévő,  az
ingatlan-nyilvántartás szerint Érd belterület, 18093/36 helyrajzi számú, természetben az Érd, Fácán
köz 1. szám alatt található ingatlan ingyenesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába
kerül lakásgazdálkodási és településfejlesztési, településrendezési feladatok elősegítése érdekében,
azzal  a  feltétellel,  hogy  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  ingatlant  terhelő
kötelezettségeket a (6) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4)-(5) és (7) bekezdését.

(3) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonába adott ingatlant a (6) bekezdés szerinti
tulajdonátruházási  szerződésben  meghatározott  lakásgazdálkodási  és  településfejlesztési,
településrendezési célokra használhatja fel. Ha Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant
ellenérték fejében idegeníti  el,  az elidegenítésből származó bevételt  az  Érd Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  tulajdonában  álló  lakáscélú  ingatlanok  fejlesztésére,  korszerűsítésére  vagy  az
ingyenesen  tulajdonba  adott  ingatlan  vonatkozásában  felmerült  településfejlesztési  feladatok
megvalósítására köteles fordítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesüléséről,
az ingatlan fejlesztéséről, valamint az ingatlan értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról
Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  évente  beszámol  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)  felé,  az ingatlan átruházását
követő  15  évig,  de  legfeljebb  az  ingatlanból  telekalakítást  követően  létrejövő  ingatlanok
elidegenítéséig.

(5) Ha az MNV Zrt. megállapítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a célhoz kötött
hasznosításra, illetve a bevételek célhoz kötött felhasználására vonatkozó előírásoknak nem tesz
eleget,  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  köteles  az  MNV Zrt.  felszólítására,  az  abban
meghatározott  határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni.  A jogsértő állapot határidőre történő
megszüntetésének elmulasztása esetén Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
ingatlan – ideértve az abból kialakított új ingatlant is – tulajdonjoga visszaszáll az államra. Ha az
ingatlan  vagy az  abból  kialakításra  kerülő  új  ingatlan  Érd Megyei  Jogú Város  Önkormányzata
részéről  időközben  értékesítésre  került,  úgy  Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az
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értékesítésből származó – az adásvétel napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt
– bevételt köteles az MNV Zrt. részére átadni. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az
MNV Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg.

(7) Az Érd belterület 18093/36 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítást követően létrejövő egyes
ingatlanok tulajdonjogát Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenesen átruházhatja az azt
jelenleg sajátjukként használó ingatlantulajdonosok részére.

T/8033/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

T/8033/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Aradszki András (KDNP)
Módosítópont: T/8033/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) E törvény 51. § (2) és (7) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, valamint 38. cikk
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

T/8033/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

T/8033/4/2. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

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

(tárcaálláspont)
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