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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

t 9yhivataia

tt 2004 MAJ 18.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a terüle«ejlesztésró7 és területrendezésró7 szóló
1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T17730. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 4.§-ának (4) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

„(4) A Tftv. 8.§-ának (5)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek :

„(5) A Tanács elnöke a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter . E
feladatának ellátásában a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár segíti . [, illetve
helyettesíti.]
(6) Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében a tagsággal
rendelkező és a tagsággal nem rendelkező miniszterekkel az őket érintő napirendekkel
kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a miniszter a régióigazgatók közreműködésével
gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkező miniszterek és az Országos
Területfejlesztési Tanács közötti egyeztetés rendjét. A Tanács titkárságának feladatait a 9 .§
(3) bekezdésében foglalt Hivatal látja el . A Hivatal elnöke állandó meghívottként részt vesz a
tanács ülésén .
(7) A Tanács ülésén
a) a tagként kijelölt minisztert államtitkár, helyettes államtitkár [, illetve államtitkári,
helyettes államtitkári jogállású vezető] helyettesítheti . [A tagként kijelölt miniszter és a
helyettesítésre jogosult személyek akadályoztatása esetén a tagként kijelölt minisztert a
miniszter által írásban teljes körű állásfoglalásra felhatalmazott személy helyettesítheti ;]
b) a szavazati joggal rendelkező többi tagot - akadályoztatásuk esetén - a tag által írásban
állásfoglalásra teljes körűen felhatalmazott képviselő helyettesítheti . Az akadályoztatás okáról
a Tanács elnökét a kijelölő iratban tájékoztatni kell ;
c) a tanácskozási joggal rendelkező tagokat - akadályoztatásuk esetén - a tag által
véleménynyilvánításra írásban felhatalmazott képviselő helyettesítheti .

Módosító javaslat!



(8) A Tanács feladatkörébe utalt, a (4) bekezdésben meghatározott véleményezési
jogosítványok érvényesítése érdekében az ország társadalmi, gazdasági, infrastrukturális
helyzetével, fejlődésével, valamint a térségek helyzetével és fejlődésével kapcsolatos jelentős
kormány-előterjesztésekhez mellékelni kell a Tanács állásfoglalását ."

Indokolás

A végrehajtás hatékonysága érdekében a döntés előkészítésben a régió igazgatók mint végrehajtó
szervezetek vezetői bevonása elengedhetetlen . Nem indokolt a döntési mechanizmusban a
képviselet szinte korlátlan delegálása . A területfejlesztésért és területrendezésért felelős
miniszternek e törvényből adódó feladati ellátása során a miniszteri felelősség és szakmaiság
követelményeinek megfelelően kell eljárnia . Ezek helyettesítése nem biztosítható államtitkári
képviseletben .
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