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Összegző jelentés

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és

megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvényjavaslathoz (T/13668.)
benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2020. december 10-i  ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,  valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. december 10-én lezárta.

Budapest, 2020. december 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és
megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló T/13668. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/13668/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Ngtv.: a Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
Nvtv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás

Az  Országgyűlés  a  gazdaság  és  a  turizmus  élénkítése,  a  [kulturális-]kulturális és  szabadidős
szolgáltatások színvonalának emelése céljából, továbbá az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
viselésével  összefüggésben,  az  Európa  Kulturális  Fővárosa  2023  programsorozat  sikeres
megrendezése és megszervezése érdekében a következő törvényt alkotja:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §
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(1) E törvény hatálya kiterjed az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat (a továbbiakban:
Programsorozat) megrendezése érdekében a Kormány által a közérdekű beruházás helyszíneként és
közvetlen  környezeteként  rendeletben  kijelölt  ingatlanokra,  valamint  az  ezen  ingatlanokból
telekalakítási  eljárások útján  kialakított  ingatlanokra  és  az  ezen  ingatlanokon a  Programsorozat
megrendezéséhez  szükséges,  illetve  azzal  összefüggő,  azt  kiszolgáló  beruházásokra  és  felújítási
tevékenységre  –  ideértve  a  közterületi  és  [közmű-beruházásokat]közműberuházásokat is  –  (a
továbbiakban együtt: Beruházás), valamint a Beruházással és a Programsorozat megszervezésével
és lebonyolításával összefüggő beszerzésekre.

(2)  E  törvény  alkalmazásában  programsorozat  az  Európa  Kulturális  Fővárosa  2023
[programsorozat]Programsorozat megrendezéséhez kapcsolódó valamennyi kulturális, művészeti,
zenei, közösségi és egyéb rendezvény, valamint azok megrendezéséhez szükséges infrastrukturális
beruházás és fejlesztés.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Amennyiben e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a
Beruházás  építtetője  és  megvalósítója  Veszprém  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a
továbbiakban:  Önkormányzat),  illetve  a  Veszprém-Balaton  2023  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  (cégjegyzékszám:  19-10-[500277;  a]500277);  (a továbbiakban:  Veszprém-
Balaton 2023 Zrt.)[, a]. A Programsorozat megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes
feladatok irányítója és lebonyolítója a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A [2. § (4) bekezdése ](3) bekezdés szerinti felújítások és fejlesztések megvalósításával érintett
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ingatlanok: Veszprém belterület 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján

a) az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni
hányadok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) – az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém
nyertes pályázati programjának megvalósítása céljából – [e törvény erejénél fogva ]ingyenesen,
nyilvántartási értéken az Önkormányzat,
b)  a  2.  mellékletben felsorolt  állami tulajdonú ingatlanok – kulturális  és  hitéleti  feladatainak
elősegítése  érdekében  –  [e  törvény  erejénél  fogva  ]ingyenesen,  nyilvántartási  értéken  a
Veszprémi Főegyházmegye

tulajdonába kerülnek.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13668/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az  Önkormányzat  a  tulajdonában  álló,  Veszprém  belterület  290  helyrajzi  számú  ingatlant  [e
törvény alapján ]versenyeztetés mellőzésével értékesítheti a Veszprémi Főegyházmegye részére.

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