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Módosító iavaslat

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 4 . §-a (1) bekezdése a következőképpen módosul :

„4 • §

(1) A Tfty. 8. §- ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A Tanács munkájában

„(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 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] szövetségenként egy képviselője

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt :

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

[bb)

	

a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy állandó
képviselője.)



c) 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."

Indokolás

Nem tartjuk indokoltnak különbséget tenni az önkormányzati érdekszövetségek között. A
módosító javaslat elfogadása esetén minden önkormányzati érdekszövetség szavazati joggal
vehetne részt a Tanács munkájában .

Nem tartjuk jó elképzelésnek azt sem, hogy a „nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő
szervezetek" állandó képviselővel legyenek jelen a Tanácsban. A nők és férfiak
esélyegyelőségéért küzdő szervezetek véleményét a Tanácsban kifejtheti a kormány által
esetlegesen delegált esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter .

Budapest, 2004 . május 17 .
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