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Bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága a Házszabály 94 .§ (1) bekezdése, valamint
102 .§ (1) bekezdése alapján az egyes környezetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket
megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról szóló T/17643 .
számú törvényjavaslathoz az alábbi, a T/17643/61 . számú módosító javaslathoz, valamint a
T/17643/110 . számú kapcsolódó módosító javaslathoz kapcsolódó

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Környezetvédelmi Bizottság a törvényjavaslat 88. §-a (4) bekezdésének az alábbi
módosítását javasolja

,,(4) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Vgtv . 15 . §-ónak (9) bekezdése, a Hgt . 48. §-
át megelőző cím, 48 . §-a, 56.§-ának (8) bekezdése és 59 .§-a (1) bekezdésének m) pontja,
valamint a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV. törvény
122. §-ónak (23) bekezdése hatályát veszti . Hatályát veszti továbbá az államszervezetre
vonatkozó egyes törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint
a halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról szóló 1999 . évi CXIX. törvény
21 . &-a, a Magyar Köztársaság 2001 . és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000 . évi CXXXIII .
törvény 94 . $-ónak (2) bekezdése, egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs
módosításáról szóló 2001 . évi LV. törvény 6 . ~-a, a természet védelméről szóló 1996 . évi
LILI. törvény módosításáról szóló 2003 . évi LI . törvény 1 . ~-ának (3) bekezdése, a Tisza-
völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
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szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
szóló 2004. évi LXVII. törvény 20. ~-ának (2) bekezdése, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló
1996 . évi LIII . törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVI. törvény 14. ~-a, 21 . $-a és 23 .
§-a .

Indokolás

A módosító javaslat technikai jellegű, deregulációs javaslatokat tartalmaz . A felsorolt
törvények hatályon kívül helyezni javasolt §-ai a törvényjavaslattal [törvényjavaslat 55 . §-a,
30 . §-a 12 . §-a 39 . §-ának (1) bekezdése, 25 . §-, 37 . §-a 44 . §-a és 47 . §-a] is érintett
törvényeket módosító rendelkezések, hatályban tartásuk a törvényjavaslat elfogadása esetén
szükségtelen .

Budapest, 2005 . október 26.

Dr . Turfi-Kovács Béla
elnök


	page 1
	page 2

