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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 13 . § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

„13. § (2) A Tfty. 16.§-a a következő (7)-(16) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában szabályozza a
tanácskozási jog gyakorlásának módját a testület ülésein, az ülés összehívásának és
megtartásának, valamint a határozathozatalnak a szabályait, továbbá a tanács tisztségviselőinek
feladat- és jogkörét. A tanács testülete és titkársága működésének részletes szabályait
ügyrendjében állapítja meg .

(8) A regionális fejlesztési tanács határozatképes, ha az ülésén a szavazati joggal rendelkező
tagok több mint fele jelen van . A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a
testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban
felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti . A tanács - ha a törvény mást nem ír
elő - a jelenlevő tagok többségének szavazatával (egyszerű többség) dönt . Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Törvény egyes döntésekhez előírhatja a szavazati joggal
rendelkező tagok 2/3-ának támogató szavazatát (e törvény alkalmazásában : minősített többség) .
A szavazás nyílt, kivéve, ha a szervezeti és működési szabályzat titkos szavazást ír elő .

(9) A tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése érdekében a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre . A tanács döntési
jogkört nem ruházhat át bizottságára .

(10) A regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a székhely szerint
illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője látja el .

(11) A megyei közigazgatási hivatal vezetője a törvényességi felügyelet keretében ellenőrzi,
hogy a regionális fejlesztési tanács

a) szervezeti és működési szabályzata és egyéb szabályzatai megfelelnek-e a
jogszabályoknak,
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b) szervezete, működése, döntéshozatali eljárása, határozatai, illetve egyéb döntései nem
sértenek-e jogszabályokat, az alapszabályt vagy egyéb szabályzatokat .

(12) Jogszabálysértés esetén a megyei közigazgatási hivatal vezetője határidő kitűzésével
felhívja a regionális területfejlesztési tanácsot a jogszabálysértés megszüntetésére . A regionális
fejlesztési tanács a megadott határidőn belül köteles tájékoztatni a megyei közigazgatási hivatal
vezetőjét a jogszabálysértés megszüntetésére tett intézkedésekről .

(13) Ha a regionális fejlesztési tanács határidőn belül nem intézkedik a jogszabálysértés
megszüntetése érdekében, vagy a regionális területfejlesztési tanács elutasítja a közigazgatási
hivatal vezetőjének felhívását, illetve nem dönt a felhívás tárgyában, a közigazgatási hivatal
vezetője

a) keresettel fordul a bírósághoz a határozat illetve egyéb döntése egészben vagy részben
történő megsemmisítése iránt, továbbá a jogszabálysértő határozat illetve egyéb döntés
végrehajtását - ha az a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna -
felfüggeszti[, illetőleg]

[b) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén a regionális területfejlesztési tanács
törvényes működésének helyreállítása érdekében a tanács, annak szerve vagy
tisztségviselője működését felfüggeszti, és felügyelőbiztost rendel ki a regionális
területfejlesztési tanács törvényes működésének helyreállítására ;]

[e) felügyelő biztost rendel ki, ha a regionális fejlesztési tanács adósságállománya eléri
a külön törvényben az önkormányzati biztos kijelöléséhez szükséges mértéket . A
felügyelő biztos feladatára és eljárására az önkormányzati biztosra vonatkozó
rendelkezések irányadók] .

(14) A közigazgatási hivatal vezetőjének a (13) bekezdés b) pontja alapján hozott intézkedése
ellen annak megváltoztatása iránt a felfüggesztéssel érintett keresettel fordulhat a bírósághoz .

(15) A bíróság a (13) bekezdés a) pontjában és a (14) bekezdésben említett perben a
közigazgatási perekre (a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény XX. fejezet)
irányadó szabályok szerint jár el . Ha a bíróság az eljárás eredményeként a jogszabálysértést
megállapítja,

a) a jogsértő szervezeti és működési szabályzatot, egyéb szabályzatot, határozatot
megsemmisíti, és új eljárás lefolytatását rendeli el, illetőleg

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából elrendelheti a jogszabálysértően
működő szerv, tisztségviselő választására jogosult szerv összehívását .

(16) A felügyelőbiztos a tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a bíróságot és a
megyei közigazgatási hivatal vezetőjét ."

Indokolás

Indokolatlan lenne a megyei területfejlesztési tanács gazdálkodása felett ilyen mérvű jogorvoslati
lehetőségeket biztosítani .

Budapest, 2004, május 18.

Dr . Kovács Zoltán
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