
felhatalmazott képviselő helyettesítheti .
c .) a tanácskozási joggal rendelkező tagot a tag által írásban vélemény-nyilvánításra
felhatalmazott képviselő helyettesítheti ."

„17 .§ (8.) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a régió területén működő bírósági
nyilvántartásba vett területfejlesztési, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő
szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására közösen egyeztető fórumot
hoznak létre és a regionális fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat . Az egyeztető
fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell ."

Indoklás

17.§ (6)a fővárosi és a megyei főépítészek, ajogszabályi előírások miatt, sokkal többet foglalkoznak
a fejlesztési kérdésekkel, mint a terület főépítész, így lényegesen tájékozottabbak ezen kérdésekben .
17.§ (7) a regionális tanács tagjai rendkívül sok feladat címzettjei. Amennyiben a törvény nem
ad lehetőséget a helyettesítésükre, az adott estben teljesen megbéníthatja a tanács munkáját
17.§ (8) ezáltal a kiegészítés által gyorsabbá és hatékonyabbá tehető a konzultáció, tekintettel
arra, hogy egy régióban számos egyeztető fórum működhet, így viszont egy fórum képes
összegyűjteni és szintetizálni a kialakult álláspontokat, melyet az után a tanács előtt
ismertetnek .

Budapest, 2004 . február ,.5,
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Gy. Németh Erzsébet

	

Bakonyi Tibor



Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
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Országgyűlési képviselő

T/7730/12 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló1996. évi XXII törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T17730. számú törvényjavaslat 14.§ ához - a
Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 14.§-t a következő szerint javasoljuk kiegészíteni :

17.§ (6.) b.) [tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt . . .]
„bk.) az illetékes területi főépítész, valamint illetékesség szerint a fővárosi és a megyei
főépítészek"

„17 .§ (7 .) a.~ a (6.) bekezdés ag .) pontjában felsorolt miniszter képviseletét állásfoglalásra jogosult
állandó megbízottja látja el . Az állandó megbízottat csak a megbízó miniszter által írásban
felhatalmazott személy helyettesítheti . Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és
képviselete érdekében a tagsággal nem rendelkező miniszterekkel az őket érintő
napirendekkel kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a miniszter a Hivatal közreműködésével
gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkező miniszterek és a regionális
fejlesztési tanácsok közötti egyeztetések rendszerét . A tanács ülésén a tagsággal nem
rendelkező napirenddel érintett miniszter képviselője részt vehet és felszólalhat .
b.) a szavazati joggal rendelkező tagot a tag által írásban állásfoglalásra teljes körűen

Módosító javaslat
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