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Érkezett 2004 MÁJ 18.
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

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 (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

„(1) A Tftv. 8 . §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) A Tanács munkájában

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt :

aa) a területfejlesztési szervek részéről : a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, valamint a
főpolgármester ;

ab) a Kormány részéről : a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a
továbbiakban : miniszter), [a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár,] valamint a
[Kormány által meghatározott] az Operatív programokban érintett további 7 miniszter ;

ac) köztestületek és érdekszövetségek részéről : az országos gazdasági kamarák elnökei ; az
Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője ;
az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen [három] valamennyi képviselője

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt :

ba) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó
képviselője ;

Módosító javaslat!
Alternatívjavaslat



c bb) [a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy állandó képviselője .]
Cigány civil szervezetek egy állandó képviselője ;

bc) meghívottként, a tevékenységüket, illetve szervezetüket érintő napirendek tárgyalásán
tanácskozási joggal részt vesznek mindazon szervezetek vezetői, amelyeket a Tanács döntése
közvetlenül érint. A Tanács az ügyrendjében dönthet az állandó meghívottakról . ["]

bd) A történelmi Egyházak egy állandó képviselője ."

Indokolás

Az államszervezet, minisztériumok felépítéséből adódóan az egyensúly biztosítja, hogy a résztvevő
minisztériumok a miniszterek útján, egy minisztérium egy képviselővel képviseltesse magát a
Tanács munkájában. Ez biztosítja továbbá a szavazati arányok egyenlő érvényesülését is. A
szavazati joggal résztvevő minisztériumok törvényi meghatározása garancia a Tanács
összetételében az Országgyűlés által meghatározott minisztériumok, ágazatok részvételével .

Valamennyi országos önkormányzati érdekszövetség képviselete szükséges az ágazati
területfejlesztési tagok mellett és szakmai érdekszövetségi érdekeknek a Tanácsban történő
megjelenítése érdekében .

A területfejlesztésben az esélyegyenlőség megteremtését nemzeti- etnikai szinten indokoltabb
megvalósítani ebből a szempontból nem releváns a nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdése. A
területfejlesztésben kiemelt figyelmet igényel a kulturális- vallási hagyományok és értékek
kezelése, mely a történelmi egyházak állandó képviselőjének tanácskozási joggal történő
részvételével biztosítható a Tanács munkájában .
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