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Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2021.04.13.

A GrófTisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a GrófTisza
István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére

történő vagyonjuttatásról
szóló törvényjavaslat
(T/15727. 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, így a részletes vitát lezáró módosító javaslatot
nyújtott be,

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. április 13-án lezárta.

Budapest, 2021. április 13.



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: Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Módosítópont: T/15727/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Alapítvány kuratóriumának [elnökét és tagjait) tagjai a Debreceni Egyetem
(továbbiakban: Egyetem) rektora, a karok dékánjai, a kancellár, valamint a miniszter [jelöli
ki.) által delegált egy tag. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1. és 2.

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

nem támogatja
nem támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Módosítópont: T/15727/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2.§

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3)
bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) 
bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása
és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása
érdekében (a Debreceni) ~Egyetem [(a továbbiakban: Egyetem))- a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében
meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell
adni. Az Alapítvány részére KEKVA tv. 13. § alapján közfeladathoz rendelt vagyonkezelői
jogot kell alapítani a Debrecen 0225/1 helyrajzi számú helyrajzi számú ingatlanon.



Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1. és 2.

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

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

nem támogatja
nem támogatja


