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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján A területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996 . évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/7730 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 14. §-ában a Tfty . 17.§-a (6) bekezdése b) pontja bc) és bf) alpontjának
elhagyását, és a további alpontok értelemszerű változtatását javasoljuk :

„14. §

A Tfty. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt

ba) a régióban működő gazdasági kamarák régió szinten delegált egy-egy
képviselője ;

bb) az érintett megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsokba delegálási joggal
rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek régió szinten delegált
egy-egy képviselője ;

[be) a régióban működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy
képviselője;]

[bd)] bc) a kistérségi megbízottak regionális koordinátora ;

[be)] bd) a régióban működő térségi fejlesztési tanács képviselője ;

[bf) a (8) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált képviselő ;]

[bg)] be) a környezetvédelmi, természetvédelmi társadalmi szervezetek által
delegált képviselő ;

[bh)] bf) a székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal
vezetője ;

[bi)] bg) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője ;
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kow4~: -rj~~ .

gÉ

	

7004 MáJ 18.

Módosító _javaslat



[bi)1 bh) a Magyar Államkincstárnak a tanács székhelye szerint illetékes Területi
Igazgatósága képviselője ;

[bk)] bi az illetékes területi főépítész ;

[bl)] bj,) a Központi Statisztikai Hivatalnak a tanács székhelye szerint illetékes
megyei igazgatója;"

Indokolás

Nem tartjuk indokoltnak az etnikai kisebbségek és a civil szervezetek részvételét a regionális
fejlesztési tanácsokban .

Budapest, 2004 . május 17.

Dr. Mikes Éva

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Kovács Zoltán


	page 1
	page 2

