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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a területfejlesztésró7 és területrendezésről szóló
1996 évi XY1 törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T17730. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 5.§-ának (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

„(1) A Tftv . 9.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lés, és a 9 . § a kövezetkő (3)
bekezdéssel egészül ki :

„9. § (1) A miniszter
a) koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika megalapozására,
annak célkitűzéseit érvényesíti tervezési, koordinációs, szervező és információs feladataiban ;
b) kidolgozza az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja az országos és a térségi
területfejlesztési koncepciókat és programokat ;
c)közreműködik a kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában,
szervezi a végrehajtásukkal összefüggő feladatok teljesítését, és az e célt szolgáló anyagi
eszközök felhasználását az érintett miniszterekkel együttműködve;
d) szervezi az országos és az országos jelentőségű, valamint az országhatáron átnyúló, közös
területrendezési koncepciók és tervek kialakítását, gondoskodik elkészítésükről ;
e) koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül és közvetve szolgáló
fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati úton történő felhasználását ;
f) [elősegíti]	koordinálja - az érintett miniszterekkel együttműködve - a területfejlesztési célú
források decentralizációját, a forráskoordinációt és a programfinanszírozás megvalósulását ;
g) elősegíti a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek [és - a
belügyminiszterrel együttműködve - a településrendezési tervek] összhangját ;
h) ellátja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott
területfejlesztési, területrendezési jogszabály-előkészítési és végrehajtási feladatokat ;
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i) összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét,
[szakmai irányítást] koordinációt gyakorol a területfejlesztés intézményrendszere felett .
(3) A Kormány döntése alapján az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a Kormány irányítása
alatt álló, a miniszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű államigazgatási szerv (a
továbbiakban: Hivatal) látja el."

Indokolás

A miniszter részére a koordináció törvényi előírása jobban elősegíti az országos területfejlesztési
célok megvalósítását, hiszen együttműködésre készteti a minisztériumon belül valamint a
minisztériumok között a területfejlesztésben érintett szereplőket .
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