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Tisztelt Elnök Asszony!

A H.ázszabáfy 94. §-ának (1) bekezdése alapján Az Országos TerüIc«ejleszrésá Koitcepcíóról
szóló HJ18068. számú országgyúlési határozati javaslathoz, valamint annak mellékletét képezd
Országos Terülerfejlesztésí Koncepcióhoz a következű

zárószavazás előtti mádosítG javaslatot

terjesztem elá :

1) Az Országos Teriiletfejlesztési Koncepcióról szóló W18068. számü OGY határozati
javaslat mellékietét képző Országos Területfejlesztési Koncepció „1V . 4. Országos
Jelentöségü integrált fejlesztési tér~k és tématerületek" című fejezet az alábbi új e)
ponttal egészül ki :

IIV. Küzéptűvz országos területi célok 2013-ig

14. Or. zdgás_jelentáségü. integrált_fejlesztési térségek és tématerületek/

..e) Ameeúluló enerziaforrások részaránvának noveléslm,

MaRvarorszűR enerziagazdálkodAsdban aieletzlegánél sokkalnazvobbarúnvx
tölthetnekbe ameizúiul6 eneriziaforrdsok.hatudatosankihasználiukazezzel

Záröctzavazás előtti módosító }avarlat

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FELZÁEKáZTATÁSÉRT
FELELős TÁRCA NÉLKÜLI MXNxSZTER

Dr. Szili Katalin asszony része
az OrszA Wíllés elnöke
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kaDcsolatos lehetásé einket., zösszhanebcanvanaz. uröpal Unioban érvenvesüly
tga&ZcWkkcxl, és a--dascigunk ener iLatalj rrékossá8i t rekvéseivel is .

Ames,,aW1áenergiavagyonoemzetgazdasájzi szemnoatbőtkiemeltfeilesztést igénvlő,
ésintparált térséai haswasítast~ zos lailiterületeiak(yvetkezők :

azenergetikailag,#klha znátható nneap azdasái te zl	előállitásaésa
mezcigazdasá.gi hulladékok hasznosításamindkozvetlenminőközvetettm6don
(pőldá.ul: bioetanol, biodízel) .
aze#yőbmc-p--diuJ6.alternatíveneraiaforrások alkalmazásísnak el6seaítőse a
helyi..kistcrp6giellátásőrdekőben.

w s vee iafon ások kihal
vonatkozó szabályozások, ösztönző mechanizmusok,,módszert, apualtul
kídolaozása szükségessé teszi a regionális és központi területi koordinációt és a
folvarnatos korr~vzati segítséget ."

2) Az Országos TerüietUilesztei Koncepcióról szótó .11118068. számú OGY határozati
javaslat mellékletét képaó Országos Területfejtes~si Koncepció „VI. fejezetének 2. -
„Régiók fejlesztési céljai" - pontjában a ,11. Dél-Dunántúli régnő" ,JÜvákép" című része
az alábbiak szerint módolaj

1V7 Régíí3kfejlesztésr irányai
2 . Régiókfejlesztósi céljai
11. Dél-Dunántúli régió
Jt vóképl

,(A DdldundnWí régió hosszA távú jövőképeként egy természet és emberkőzeti,
otthonos déli régtó v4í,6ja rajzolhatd meg, ahol { van az életnek]

Dél-DunántúliR0,06célja olvas kulturális . kornvezet- és természetvédelmi
M
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ante W 'a a Ré o les akadó ténsé eit e t
településszerkezetre Qpít. AjUgiő sikeresen fordítja telente-ő feílettSécbejf hátránvaít
el8nnvé azáltal,hov megőrzött természeti és kulturálisérkelt, éz?ítészeti árékségét
,s termálvíz kincsét fenntartható módon hasznosftia, ma-gas színvonalíj
kieevensűlyozott életfeltételeket biztosít.AD4-Dunántúli Rémeid kihasználía kedvező
geo,volitikai helyzetének elölxveit, elsősorban a határ meríti (horvát, ésaalc olasz és
osztrák) térségekkel való kc csolat, rvítés lehetósé--ét.

3) Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/18068. szAmú OGY határozati
javaslat mellékletet kápatő Országos Területfejlesztési Koncepció JV . 3. Külső és belső
perifériák, elmaradott tőrségek felzárkóztatása" cimű fejezetében a „l eélok"
felsorolósánál a 2. francia bekezdésben tal6.lhatu mondat az alábbiakkal egészül ki :

/1Y. 3, Külsd és belső per foriál4 elmaradott térségekfelz4irkdztatás
Része toka

kistársé - fele
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(. . .)
- az elmaradott térségekben minden településen biztosítani kell a megfelelS

életkörülmények infrastrukturális feltételeit (ivövíz, szeimy-víz, villany, szilárd
burkolatú üt, gáz, vagy valamely energiapótló megoldás), a koszszolgáltatások
zxiegfelelő elérhetSségét a telcpűlesszerkezeű adottságokat és a szükségleteket
figyelembe véve[;] . szerara elYtt tartva a kistelepülések mükOdt kénességének és
lakossá=caatartá ereiének az velését;

4) Az Orsza gos Területfejlesztési Koncepcióról szóló HI1.8068. szómű OGY határozati
javaslat mellékletét képző OrrwAgos Területfejlesztési Koncepció „Y . Az új Országos
Területfejlesztési Koncepció funkciója és alapelvei» című fejezetében „Az új OTK
célrendszere" című ábrában a ,KÓzépt*vú terúleti célok" alatt szereplő 4. pontban
található felsorolás cgy új E) ponttal egészül ki :

lL Az új ürsrágos Teruletfejlesztési Koncepció funkciója és alapelvei
Az új OI'K célrendszere
KT néptávú területi célakt

t . Versenyképes budapesti metropolisz-térség
2. Fejlesztési pölusok és városhálözati kapcsolatrendszer fejlesztése
3 . I{ UM és belső perifériák, elmaradott térségek felzárköztatasa
4. Országos jelent rségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek

A, Balaton térség tartós versenyképességénekk megteremtése
B, Tisza térség fenntartható felzárköztatása
C, A .Duna-mente fenntarthatö fejlesztése
D, A termálvíz kincs térségi hasznosítása
B, A meaúiula energiaforrások részarO nyánaak növelése

r) Az Országos Területfejlesztést Koncepcióról szóló W18068, szómű OCY határozati
javaslat meMkletét képző Országos Területfejlesztési Koncepció I V. fejezete 4, b)
pontjának 7. francfa bekezdése aa salábbisk szerint módosul :

/A Tisza térség integrált fejlesztésének alapvető célja a táji rendszer
műkbdfképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő
femntarthatö társadalmi, gaadasagi fejlődése feltételeinek megteremtése . Az
árvízvédelemből k©-vetkezd és a tározó- és hullámtérrendezéshez kapcsolódó Felső-
és tűzáp-Tisza menti térségekben az alábbi célok elérése szükséges középtávon :I

„A Tisza turisztikai [és] valamint szem6ly[hajözási]- és teherhajózási lehetőségeinek
- környezeti szempontokat integráló - mcgtcrcintésc a kapcsolódó infrastruktiára
hátterével együtt (kik6tőfejlesztés, hajöépités felélesztése) ."

INDOKOLÁS

A módosító javaslatok célja az Országos Terúletfejlesztési Koncepcióról szóló H118068 .
számú orszaggyülési határozati javaslat, és az annak mellékletét - és elválaszthatatlan részét -
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képezb (hosszabb terjedelmű) Országos Területfejlesztési Koncepció közotti összhang
biztosftása.
A kohereneia2avar oka, hogy a parlamenti vita során benyújtott számos módosító javaslat -
egyetlen eset kivételével - kizárólag vagy az OGY határozati javaslatra vagy az annak
mellékletében található Országos Területfejlesztési Koncepcióra vonatkozott .
Mivel azonban az OGY határozat ds a Koncepció szorosan bsszefligg, az egyikben előidézett
módosulások maguk utárx vonjákk a másikban is ezen változások érvényesítését.
Jelenjavaslat csdlja ezen hiányosságoknak a kiküszlsbálése .

.A mödosftás indokai részletezve :
1) Az OGY határozati javaslat N', fejezetének 4- pontja egy új e) ponttal egészalt ki, amely a
megüjulő energiaforrások részarányának nOveldsére vonatkozók. Jelen m6dosftó javaslat ezt a
változást érvényesíti az OGY határozat mellékletében található Országos Területfejlesztési
Koncepció megfelelő részében.

2) Az OGY határozatij javaslat VI. fejezetének második francia bekezdésdben a Dél-Dunámtüli
Régió jüv6képere vonatkozö rósz módosult . Jelen módosító javaslat ezt a változást érv$nyesiti
az OGY határozat mellékletében található Országos Területfejlesztési Koncepció megfelelő
részében.
3) Az OGY határozati javaslat IV. fejezetének 3_ pontjában a rdszcélok felsorolásánál a 2 .
francia bekezdésben lévő mondat kiegészült az elmaradott térségek felzárkóztatására
vonatkozó reszel. Jelen módosztó javaslat ezt a változást érvényesíti az OGY határozat
mellékletében találhatd Országos Területfejlesztési Koncepció megfelelő részében .

4) Jelen módosítás az Országos Területfejlesztési Koncepció iL fejezetében az új OTK
cdlrendszerét bemutató ábra egy aj E) ponttal való kiegdszitesét celozza ., tekintettel az OGY
hatáozati javaslat IV. 4. pontjához benyújtott módosító javaslatolaa

5) A Vincze László országgyúlési képviselő által H/18068142 . sorszámon benyújtott módosító
javaslat az OGY határozat-tervezet nem létező részét kívánta módosítani .
A módosítani szánt rész az OGY határozat mellékletében lévő Országos Területfejlesztési
Koncepcióban található meg, a benyújtó szándéka egyértelműen erre irányult, az általa
benyújtott módosító indítvány felvezető szövege lobét tévesen határozza meg a módosftas
helyét, leni ezáltal korrekcióra szarul .
Azonban a jelen módosító javaslat elfogadása esetén az Országos Területfejlesztési
Koncepcióban előállt módosulás maga után vonja az OGY határozat tervezetében is ennek
érvényesítését, tehát összegezve mind az OGY határozatban mind annak mellékletét képző
Országos Területfejlesztési Koncepcióbann indokolt ugyanazon szövegrész megjelenítése .

Budapest, 2005 . december "
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