
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Érkezett: 2005 DEC 12.

ALKOTMÁNY- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága A Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Tertületrendezési Szabályzat megállapításról szóló 2000 . évi CXIL törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz készült zárószavazásra bocsátandó
T/17966/21 számú egységes javaslathoz - koherencia zavar megszüntetése
érdekében - a Házszabály 107 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő .

1. Az egységes javaslat 3. §-a a kővetkezők szerint módosul:

„3 • §

A Btv. 9. §-a (5) és (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(5) Az üdülőkörzet településeinek beépítésre szánt területein, illetve
belterületein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű
tovább nem terhelhető :
a) 2007. december 31-ig új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni,
illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha vízzáró
szennyvíztároló, illetve az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által
elfogadott szennyvíztisztító berendezés létesült ;
b) 2007 . december 31 . után új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni,
illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat
és megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet .

(6) Az üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területén, amennyiben
nincs lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra új épület építésére építésügyi
hatósági engedélyt adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a környezetvédelmi és a

Zárószavazás előtti módosító iavaslat



vízügyi hatóság által' elfögadott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény
(korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén lehet ."

(2) A Btv. a következő15/A.§-sal egészül ki :

„A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéből származó korlátozásokból
eredő kártalanítási igények rendezésének részletes szabályait az Országos
Területrendezési Tervről szóló törvény felhatalmazásán alapuló külön fogszabály
határozza meg .""

Indokolás

A kártalanítási szabályozás kialakítása valóban szükséges, így meg kell alkotni az
erre vonatkozó felhatalmazó rendelkezést . A T/17966/15 . számú kapcsolódó
módosító javaslat által elérni kívánt cél tehát támogatandó .
Amennyiben azonban a kártalanítási szabályok megalkotására vonatkozó
felhatalmazó rendelkezés a Btv. 58. §-ának (1) bekezdése helyébe lépne, hatályon
kívül helyezné a jelenlegi (1) bekezdést, amely felhatalmazást ad a Kormánynak,
hogy a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményeket szabályozza .
A hivatkozott felhatalmazó rendelkezés biztosítja a kapcsolatot a Btv . és a
kormányrendelet között . A hivatkozott kormányrendelet tehát nem sui generis
kormányrendelet, hanem a Btv . végrehajtási rendelete, így a felhatalmazás
hiányában nem lenne lehetőség a rendelet későbbi módosítására .
A hivatkozott indítvány által javasolt módosítás tekintetében problémát jelentene az
is, hogy a valamennyi területrendezési tervvel kapcsolatos kártalanítási szabályozás
megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezés helye annak generális jellege
miatt az Országos Terültrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVI. törvényben (a
továbbiakban: OTrT) van .
Az OTrT felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amelynek során az OTrT-t ki kell
egészíteni a hivatkozott felhatalmazó rendelkezéssel .
A javaslattevő a fenti indokolás alapján a hivatkozott kapcsolódó módosító indítványt
visszavonta .
Jelen indítvány ennek megfelelően a Btv .-t kiegészíteni javaslolja egy utaló
rendelkezéssel, amely visszautal az OTrT felhatalmazása alapján megalkotandó
jogszabályra, mint az e törvényen alapuló kártalanítási igények tekintetében
alkalmazandó szabályozásra .

Budapest, 2005 . december 12.
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