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Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020. 06. 09.

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami
feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/10736. 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 javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az
megfelel-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot fogalmazott meg.
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 2020. június 9. napján lezárta.
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Dr. Pósán László
elnök

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
A dokumentumban használt rövidítés:
Budapest törvény: a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról,

valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a
Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX.
törvény
A bizottság ülésén a Kormány képviselője tárcaálláspontot képviselt.
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10736/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. alcím cím és 15. §
Módosítás jellege: elhagyás
Tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság
[2. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása
15.§
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Budapest törvény) 18. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
,,18. §
(1) A Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a Budai Palotanegyedet érintően a 14. §
ban foglalt célok és közfeladatok megvalósítását szolgáló egyéb beruházások e törvény erejénél
fogva az Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek, azzal, hogy a
beruházások megnevezését, helyszínét és közvetlen környezetét kormányrendelet állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása,
végrehajtása érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet a (2)
bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet a
(2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz,
akkor helyette a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."]

T/10736/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10736/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: elhagyás
Tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság
[16. §
A Budapest törvény a következő Ili/A. Fejezettel egészül ki:
,,Ili/A. FEJEZET
A GELLÉRT-HEGY MEGÚJÍTÁSA

19/A. §
(1) E törvény alkalmazása tekintetében a Citadella erőd és környezete: a Budapest XI. kerület
belterület 5412 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest I. és XI. kerületében a Gellért
hegyen elhelyezkedő, kormányrendeletben meghatározott közterületek.
(2) A Citadella erőd és környezete megújítását, védelmét és fennmaradását szolgáló, értékőrző
és fejlesztési célú használata és fenntartása közérdek, amelynek biztosítása - összhangban a
világörökségről és a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló
védettségből fakadó kötelezettségekkel - az állami és önkormányzati szervek, az egyházi jogi
személyek, a civil és egyéb szervezetek, valamint a természetes személyek együttműködésével
valósul meg.
(3) A Citadella erőd és környezete részét képező ingatlanokat a (2) bekezdés szerinti közérdeket
érvényesítve kell használni, fenntartani, bemutatni, hozzáférhetővé tenni, valamint
fenntartható módon, történelmileg hiteles és egységes városképi arculatnak megfelelően
fejleszteni, szükség esetén helyreállítani.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt közérdek és célok érvényesítése érdekében a Citadella erőd
és környezete értékmegőrző és méltó használatának, fenntartásának és bemutatásának,
fenntartható fejlesztésének, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállításának
biztosítása kiemelt jelentőségű közfeladat, amelyet állami feladatként az e törvényben
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meghatározott szervek látnak el.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása,
végrehajtása érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
(6) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet az (5)
bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet az
(5) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz,
akkor helyette az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.]
T/10736/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10736/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás
Tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság
[17. §
A Budapest törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
,,d) a 18. és 19/A. §-ok szerinti kiemelten közérdekű beruházások megnevezését, helyszínét,
illetve szükség szerint közvetlen környezetét,"]
T/10736/2/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság

- az előterjesztő (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet

