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 Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági 
bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, valamint az 
Önkormányzati bizottsága megvitatta a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 
_________________ 
Bizjelen/T/7730részl 
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évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7730. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/7730/1-6., T/7730/9-12, 

/7730/14-29, T/7730/31-57, T/7730/59-263. számú módosító javaslatokatT . 
 

genforgalmi bizottság a módosító 
javaslatokat 2004. május 24-i ülésén tárgyalja meg. 

 

Az Ember jogi, a Foglalkoztatási és az Ide

 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
an ó szerinti tartalmára figyelemmel.  nak sz
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
m ó javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   ódosít
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
fo llást. glalt á

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
tö avaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. rvényj

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 
94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-
ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bi  megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. zottság

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
d  önteni.

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
 

vi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.)  
5. § e) pontjának a következő módosítását

1. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. é

 javasolja: 

XXI. törvény (a 
tovább ja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

A törvény alkalmazásában:/ 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
iakban: Tftv.) 5. §-ának e) pont

/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 
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gazdasági, [vagy] környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A régiók 
területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/25. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Tftv. 5. § e) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/ A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
gazdasági [vagy] és környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A 
régiók területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/26. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Tftv. 5. § e) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/ A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
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gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A régiók 
területi lehatárolását és székhelyét és társ-székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza;” 

 
T/7730/27/2. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 14. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/27/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 5. § e) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/ A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A régiók 
területi lehatárolását [és székhelyét] az 1. számú melléklet tartalmazza;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/145. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és 
Vidorné Szabó Györgyi képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Tftv. 5. § e) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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/ A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási, illetve a kistérségek határával 
lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő 
területfejlesztési egység. A régiók területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet 
tartalmazza;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/172. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők 1. § (1) bekezdésében a 
Tftv. 5. § e) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/ A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló [egy vagy] több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A régiók 
területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/187. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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„h) kistérség: a települések között létező [funkcionális] kapcsolatrendszerek 

összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe 
teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a 
területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden 
település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet kormányrendelet 
határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/28. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 

alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes 
mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-
statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási 
területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet [kormányrendelet] törvény határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/227. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 5. § h) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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„h) kistérség: a települések között létező fejlesztési funkcionális kapcsolatrendszerek 
összessége alapján lehatárolható tervezési területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek 
területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a 
területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden 
település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet kormányrendelet 
határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/186. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„h) kistérség: a települések közötti [létező funkcionális] kapcsolatrendszerek 

összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe 
teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a 
területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden 
település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet kormányrendelet 
határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/108. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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„h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 

alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes 
mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-
statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási 
területe csak egy kistérségbe tartozik[, amelyet kormányrendelet határoz meg].” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/107. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 

alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes 
mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét [és illeszkedik a területfejlesztési-
statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz]. Minden település 
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet kormányrendelet határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/106. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. § h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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„h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 

alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai terület [egység]. A kistérségek területe teljes 
mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-
statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási 
területe csak egy kistérségbe tartozik, amelyet kormányrendelet határoz meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/105. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 

 
„(3) A Tftv. 5. §-a az alábbi új t) ponttal egészül ki: 
 
„t) társ-székhely: a feladatmegosztásban kialakult átmenet, vagy meghatározott időre 

szóló központ, ahol a régióközponttal együttműködve részfeladatokat - határmenti 
együttműködés, idegenforgalmi - regionális ügyek koordinációja, agrár- és vidékfejlesztés - 
határoznak meg.” 

 
T/7730/27/1. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/27/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik):  
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„(3) A Tftv. 5. §-a az alábbi új t) ponttal egészül ki: 
 
„t) településegyüttes: olyan jellegű területi összefonódás, összeépülés, összefüggő 

településtest kialakulása, ahol a város és a vele szomszédos település térbeli fejlődését 
alapjaiban a természetföldrajzi adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi 
elhelyezkedése, a központtal kialakult funkcionális kapcsolatok jellege, intenzitása határozza 
meg.”  

 
T/7730/55., 56., 57. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 17., 263. számú pontjában 
    foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/54. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik):  

 
„(3) A Tftv. 5. §-a az alábbi új t) ponttal egészül ki: 
 
„t) agglomerálódó térség: azon településegyüttesek (településstruktúrák), amelyekben 

már egyértelműen felismerhetők az agglomerálódási folyamat ismérvei, de a folyamat még 
nem tekinthető befejezettnek.”  

 
T/7730/54., 56.,57. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 17., 263. számú pontjában 
    foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/55. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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17. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 

javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik):  

 
„(3) A Tftv. 5. §-a az alábbi új t) ponttal egészül ki: 
 
„t) agglomeráció: olyan településstruktúra, ahol a központokat övező településeken 

jelentős népességgyarapodás, lakásépítési tevékenység, kitelepülés figyelhető meg, ahol a 
központ és a közelében lévő települések között sokrétű funkcionális kapcsolat jön létre. Az 
agglomeráció egész területét hálózati infrastruktúra-rendszerek fogják át.”  

 
T/7730/54., 55., 57. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 16., 263. számú pontjában 
    foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/56. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik) 

 

[/A Tftv. 6.§-ának d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területrendezési tervét.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/104. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



 12

 
 

19. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tftv. 6. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet, a Velencei-tó - Vértes Kiemelt Térség területrendezési tervét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tftv. 6. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet, a Dunakanyar, a Bükk Kiemelt Térség területrendezési tervét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tftv. 6. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 

/Az Országgyűlés:/ 
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„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet, Fertő-tó, a Tisza-tó és a Hortobágy Kiemelt Térség területrendezési tervét.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Tftv. 6. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet és a Tisza-tavi Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/253. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 2. §-
ában a Tftv. 6. § d) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, [a Budapesti Agglomeráció,] a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területrendezési tervét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/185. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Tftv. 7. § j) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 7. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

 
„j) [négyévente] háromévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi 

folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól;” 

 
T/7730/19. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 62. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/20. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 7. § j) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 7. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

 
„j) [négyévente] évente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi 

folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/197. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

26. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Tftv. 7. § j) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 7. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

 
„j) [négyévente] kétévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi 

folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politik[a]áról, valamint a területrendezési 
tervek érvényesítésé[nek hatásairól]ról;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/103. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

27. Gazda László, valamint dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre, illetve 
Farkas Imre, valamint Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Tftv. 7. § j) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 7. §-ának j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 
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„j) [négyévente] kétévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi 

folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika, valamint a területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól;” 

 
Indokolás:  Lásd a T/7730/66., /109., /161., /184., /196. sz.  

módosító javaslatok indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésében a Tftv. 7. § l)-
m) pontjainak az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

[/(2) A Tftv. 7. §-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

„l) rendeletben meghatározza a miniszterek területfejlesztéssel és 
területrendezéssel összefüggő feladatait és a miniszterek közötti folyamatos koordináció 
szabályait; 

m) jelöli az Európai Unió Régiók Bizottságába a Magyar Köztársaság nemzeti 
képviselőit.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/102. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 3. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 7. § m) pontjának az elhagyását javasolják: 
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/(2) A Tftv. 7. §-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

 
„[m) jelöli az Európai Unió Régiók Bizottságába a Magyar Köztársaság nemzeti 

képviselőit.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/110. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30. Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 7. § l)-m) pontjainak a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 7. §-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

„l) rendeletben meghatározza a miniszterek területfejlesztéssel és területrendezéssel 
összefüggő feladatait és a miniszterek közötti folyamatos koordináció szabályait; 

m) a regionális tanácsok ajánlása alapján jelöli az Európai Unió Régiók Bizottságába a 
Magyar Köztársaság nemzeti képviselőit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 7. § l)-m) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 7. §-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
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/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

„l) rendeletben meghatározza a miniszterek területfejlesztéssel és területrendezéssel 
összefüggő feladatait és a miniszterek közötti folyamatos koordináció szabályait; 

m) az OTT javaslatára jelöli az Európai Unió Régiók Bizottságába a Magyar 
Köztársaság nemzeti képviselőit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/183. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésében a Tftv. 7. § m) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 7. §-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

/A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek 
keretében:/ 

 
„m) jelöli az Európai Unió Régiók Bizottságába a Regionális Fejlesztési Tanácsok és 

az önkormányzatok országos szövetségének javaslata alapján a Magyar Köztársaság nemzeti 
képviselőit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/21. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § 
(1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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/„(2) A Tanács munkájában/ 
a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

aa) a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnöke[i, 
valamint a főpolgármester];” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/111. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § 
(2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

aa) a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, a 
Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke valamint a főpolgármester; 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/219. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 
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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, a turizmusért 
felelős politikai államtitkár, valamint a Kormány által meghatározott további 7 miniszter; 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/252. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 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 további 7 miniszter] a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az oktatási miniszter, a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 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 képviselője” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/22. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 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 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 által meghatározott kistérségek 
[összesen] három képviselője, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/23. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 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 további 7 miniszter; 
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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” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/194. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(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; 
 
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 
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Tanács döntése közvetlenül érint. A Tanács az ügyrendjében dönthet az állandó 
meghívottakról.["] 

 
bd) a történelmi Egyházak egy állandó képviselője." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/181. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(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 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.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/235. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

41. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 
„(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 további 7 miniszter] gazdasági miniszter, egészségügyi, 
szociális és családügyi miniszter, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
oktatási 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; 
 
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.["] 
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bd) a történelmi Egyházak egy állandó képviselője."
 

Indokolás: Lásd a T/7730/182. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § 
(1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását 
javasolják:  

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 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 további 7 miniszter; 

 
ac) köztestületek és érdekszövetségek részéről: [az országos gazdasági kamarák 

elnökei] a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Agrárkamara elnöke; az 
Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője; 
az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/112. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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43. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés a) és b) pontjának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 
 
ad) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó 

képviselője; 
 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

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

 
Indokolás: Lásd a T/7730/100. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 
 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

ba) az Országgyűlés területfejlesztési bizottságának elnöke 

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

 
[bb)] bc) a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy állandó 

képviselője. 
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Indokolás: Lásd a T/7730/24. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés b) pont bb) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 
 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt:/ 
 
„bb) [a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy állandó 

képviselője] a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/223. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

46. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 
 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt:/ 
 
„bb) a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek egy állandó 

képviselője.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/158/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

47. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) 
bekezdés b) pontját új bc) alponttal kiegészíteni javasolja: 

 

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

/„(2) A Tanács munkájában/ 
 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt:/ 
 
„bc) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok elnökeinek egy képviselője” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/251. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerûen változik): 

 

„[/(2) A Tftv. 8. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (3)-(7) bekezdés számozása (4)-(8) bekezdésre változik:/ 

 
„(3) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon bírósági nyilvántartásba vett 

országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések 
megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre. Az egyeztető fórum véleményét a 
Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/238. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

49. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 8. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (3)-(7) bekezdés számozása (4)-(8) bekezdésre változik:/ 

 
„(3) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon bírósági nyilvántartásba vett 

országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására 
Szervezeti és Működési Szabályzattal ellátott egyeztető fórumot hoznak létre. Az egyeztető 
fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/180. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

50. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 8. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 

/(2) A Tftv. 8. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a 
jelenlegi (3)-(7) bekezdés számozása (4)-(8) bekezdésre változik:/ 

 
„(3) [Konzultációs] Tanácskozási joggal rendelkeznek mindazon bírósági 

nyilvántartásba vett országos társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő 
kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre. Az egyeztető fórum véleményét a 
Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/113. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 

 
„(3) A  Tftv. 8. §-ának [(4)] (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/99. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52. Dr. Pap János, valamint Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők 
a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésében a Tftv. 8. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 

 
„(3) A  Tftv. 8. §-ának [(4)] (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

  /A Tanács:/ 

„e) [véleményt nyilvánít] javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló hazai és 
közösségi pénzeszközök felosztásáról, a központi keret felhasználásáról, valamint a Kormány, 
a minisztériumok és a regionális fejlesztési tanácsok közötti megállapodás tartalmáról,”” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/101., /179. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
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- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

53. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § 
(3) bekezdésében a Tftv. 8. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 

/(3) A  Tftv. 8. §-ának (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

  /A Tanács:/ 
 
„e) [véleményt nyilvánít] döntési hatáskörrel rendelkezik a területfejlesztést szolgáló 

hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról, a központi keret felhasználásáról, valamint a 
Kormány, a minisztériumok és a regionális fejlesztési tanácsok közötti megállapodás 
tartalmáról,” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/114. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja  

 

„(4) A Tftv. 8. §-ának [(5)-(8)] (5)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/97. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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55. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 4. § (4) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (5)-(7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(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. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/178. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

56. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 4. § (4) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (5)-(6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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/(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] csak politikai államtitkár helyettesítheti. 

 

(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 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. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/233. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdés felvezető 
szövegének és a Tftv. 8. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja  

 

„(4) A Tftv. 8. §-ának [(5)-(8)] (5)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek:” 

„(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;]”” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/98. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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58. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4. § (4) 
bekezdésében a Tftv. 8. §-át új (9)-(10) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 

 
„(4) A Tftv . 8. §-ának (5)- [(8)] (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek : 
 
(9) E törvény alkalmazásában 
 
a) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt országos szervezetnek a szervezetet abban az 

esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére 
kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban meghatározott módon, hitelt érdemlően igazolja;

 
b) a 14. § (4) bekezdésében foglalt megye területén működő szervezetnek a 

szervezetet abban az esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirata szerinti tevékenységét 
legalább a megyében levő kistérségek több mint felére kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban 
meghatározott módon, hitelt érdemlően igazolja; 

 
c) a 17. § (8) bekezdésében foglalt régió területén működő szervezetnek a szervezetet 

abban az esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirat szerinti tevékenységét legalább egy 
megyére kiterjedően végzi, és ezt jogszabályban meghatározott módon, hitelt érdemlően 
igazolja; 

 
d) a10/D. § (2) bekezdésében foglalt kistérségben működő szervezetnek a szervezetet 

abban az esetben kell tekinteni, ha a létesítő okirat szerinti tevékenységét legalább a kistérség 
településeinek több mint felében vagy a népesség több mint felét jelentő településeken végzi, 
és ezt jogszabályban meghatározott módon, hitelt érdemlően igazolja. 

 
(10) A (9) bekezdés alkalmazásában szervezet alatt a Nemzeti Civil Alapprogramról 

szóló 2003. évi L. törvény 14. § b) pontjában foglalt civil szervezeteket kell érteni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/158/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

59. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésében a Tftv. 9. § (1) 
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
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/(1) A Tftv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9.§ a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 

„9. § (1) A miniszter – a feladat- és hatáskörében érintett miniszterrel egyetértésben –„ 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/254. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

60. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 9. § (1) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. § a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 

„9. § (1) A miniszter 
 
b) kidolgozza az országos területfejlesztési koncepciót, összehangolja az országos 

regionális, megyei és a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat;” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/193. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

61. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 9. § (1) bekezdés f)-i) pontjainak a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 9. § a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 

 

„9. § (1) A miniszter 
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f) [elősegíti] koordinálja – az érintett miniszterekkel együttműködve - a 
területfejlesztési célú források decentralizációját, a forráskoordinációt és a 
programfinanszírozás megvalósulását; 

g) elősegíti a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek 
[és – a belügyminiszterrel együttműködve – a településrendezési tervek] összhangját; 

h) ellátja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által 
meghatározott területfejlesztési, területrendezési jogszabály-előkészítési és végrehajtási 
feladatokat; 

 
i) összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységét, [szakmai irányítást] koordinációt gyakorol a területfejlesztés 
intézményrendszere felett.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/177. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

62. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésében a Tftv. 9. § (1) 
bekezdését új j) ponttal kiegészíteni javasolja: 

 
/9. § (1) A miniszter/ 
 
„j) előkészíti a kormány háromévenkénti beszámolóját.” 
 

T/7730/20. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 24. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/19. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

63. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 5. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 9/A. §-ának az elhagyását javasolják: 
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[(2) A Tftv. a következő 9/A.§-sal egészül ki: 

 

„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális 
koordinátorok közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik.  

(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén 
ellátja a külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-
szolgáltatási, közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál ki 
kell kérni a kistérségi fejlesztési tanács véleményét. 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal 

munkaviszonyban áll.] 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/158/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

64.Gazda László képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Tftv. 9/A. §-
ának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 

„9/A. § (1) [A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális 
koordinátorok közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik. A Hivatal a 
területfejlesztési politika és a decentralizáció elveinek fokozott érvényesítése érdekében 
szorosan együttműködik a területfejlesztés regionális, megyei és kistérségi szervezeteivel.  

 

(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén 
ellátja a külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-
szolgáltatási, közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál ki 
kell kérni a kistérségi fejlesztési tanács véleményét. 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal 

munkaviszonyban áll.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/67. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

65. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 5. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 9/A. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 

„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a [regionális koordinátorok] 
régió igazgatók közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik.  

 

(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén ellátja a 
külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-szolgáltatási, 
közreműködési és együttműködési feladatokat. [A pályázat elbírálásánál ki kell kérni a 
kistérségi fejlesztési tanács véleményét.] A pályázatot a Kistérségi Társulási Tanács írja ki 
és bírálja el. A pályázat elbírálásánál ki kell kérni a Hivatal véleményét. 

 
(3) A [regionális koordinátor és a] kistérségi megbízott a [Hivatallal] Kistérségi 

Társulási Tanáccsal munkaviszonyban áll.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/176. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 5. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 9/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális koordinátorok 

közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik. A regionális koordinátorokat a 
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regionális fejlesztési tanács nevezi ki. Finanszírozásukat a kormány biztosítja, a munkáltatói 
jogokat a regionális fejlesztési tanács elnöke gyakorolja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/115. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

67. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Tftv. 9/A. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális koordinátorok 

közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik.  

(2) A pályázat alapján [kiválasztott] kinevezett kistérségi megbízott a működési 
területén ellátja a külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-
szolgáltatási, közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál ki kell 
kérni a kistérségi fejlesztési tanács véleményét. 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal munkaviszonyban 

áll.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/18. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

68. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 5. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 9/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 

 „(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén ellátja a 
külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-szolgáltatási, 
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közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál [ki kell kérni] a 
kistérségi fejlesztési tanács [véleményét] dönt.” 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal munkaviszonyban 

áll.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/116. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

69. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 5. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 9/A. § (3) bekezdésének más megfogalmazással a következő 
módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„9/A § [(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal 

munkaviszonyban áll.] A munkáltatói jogokat a regionális koordinátoroknál a regionális 
fejlesztési tanács elnöke, míg a kistérségi megbízottaknál a kistérségi fejlesztési tanács elnöke 
gyakorolja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/117. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

70. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
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„[6. § 

 

A Tftv. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (1) A települési önkormányzatok képviselőtestületei a közös 
területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi személyiséggel 
rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre. 

(2) A területfejlesztési önkormányzati társulásokra a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szabályait kell 
alkalmazni. 

 
(3) A területfejlesztési önkormányzati társulások felett a székhelyük szerinti 

megyei közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzést gyakorol. A társulások 
működésének törvényességi ellenőrzését a megyei közigazgatási hivatal vezetője a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98-99. §-ai megfelelő alkalmazásával 
végzi.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/96. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

71. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Tftv. 10. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„10. § (1) A települési önkormányzatok képviselőtestületei a közös területfejlesztési 

célok kidolgozására és megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési 
társulást hozhatnak létre. Ilyen társulásnak kell tekinteni azt a külön törvény alapján 
létrehozott többcélú kistérségi társulást is, amelyben a kistérség valamennyi önkormányzata 
részt vesz és feladatkörükbe tartozik a területfejlesztés ellátása.”  

 
Indokolás: Lásd a T/7730/162. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem támogatja

 
 
 

72. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/A. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács 

10/A. § (1) A kistérségben a fejlesztési, tervezési, statisztikai területfejlesztési 
feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös 
területfejlesztési programok kialakítására kistérségi [fejlesztési] társulási tanács működik. 

(2) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács jogi személy, amelyet megalakulását 
követően a működési területe szerint illetékességgel rendelkező Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatósága vesz nyilvántartásba. Gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 
12. § (2) bekezdésének szabályai az irányadók. 

 

(3) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács székhelye a kistérség külön jogszabályban 
megállapított székhely települése. 

 
(4) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsok felett a székhely szerint illetékes 

megyei közigazgatási hivatal vezetője a 16. § (11)-(16) bekezdései szerint törvényességi 
felügyeletet gyakorol. [A 10/E.§ (4) bekezdésében meghatározott kistérség esetében a 
közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzést gyakorol.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/175. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

73. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„A kistérségi fejlesztési tanács 

 
10/A. § (1) A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi 

területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására 
kistérségi fejlesztési tanács működik. A tanács feladatait a külön törvény alapján létrehozott 
többcélú kistérségi társulás is elláthatja, ha abban a kistérség valamennyi önkormányzata részt 
vesz és feladatkörükbe tartozik a területfejlesztés ellátása.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/163. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

74. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/A. § (1) bekezdésének következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 

 

„A kistérségi fejlesztési tanács 

 
10/A. § (1) A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi 

területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására 
kistérségi fejlesztési tanács működik. A kistérségi fejlesztési tanács működésével kapcsolatos 
költségeket a kormány teljes egészében finanszírozza.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/118. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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75. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. § (3) 
bekezdésének következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

 
„10/A. § (3) A kistérségi fejlesztési tanács székhelye a kistérséget alkotó 

önkormányzatok által választott [külön jogszabályban megállapított székhely] 
település[e].” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/89. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

76. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. § (3) 
bekezdésének következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

 
„10/A. § (3) A kistérségi fejlesztési tanács székhelye a kistérség külön jogszabályban 

megállapított [székhely] települése.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/90. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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77. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/A. § (3) bekezdésének következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

 
„10/A. § (3) A kistérségi fejlesztési tanács székhelye [a kistérség külön 

jogszabályban megállapított székhely települése] a tanács elnöke által képviselt település.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/123. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

78. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. § (3) 
bekezdésének következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

 
„10/A. § (3) A kistérségi fejlesztési tanács székhelye a kistérségi tanács által választott 

[külön jogszabályban megállapított székhely] település[e].” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/91. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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79. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. § (4) 

bekezdésének következő módosítását javasolja: 
 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

 
„10/A. § (4) A kistérségi fejlesztési tanácsok felett a székhely szerint illetékes megyei 

közigazgatási hivatal vezetője a 16. § (11)-(16) bekezdései szerint [törvényességi 
felügyeletet] ellenőrzést gyakorol. [A 10/E. § (4) bekezdésében meghatározott kistérség 
esetében a közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzést gyakorol.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/258. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

80. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/B. §-ának 
következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„10/B. § A települési önkormányzat képviselőtestülete [kormányrendeletben 
meghatározott módon] kezdeményezheti a település másik  — szomszédos — kistérségbe 
történő átsorolását.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/95. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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81. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/C. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács 
 

10/C. § (1) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács feladatainak ellátásában 
együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai 
szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. 

(2) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács a kistérség területén a kistérség 
társadalmi, gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel 
összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait; 

b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, [feltéve ha ez a jogkör a pályázati 
felhívásban is szerepel;] 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,  

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához; 

i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 

j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben 
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása 
szerint elnökséget kell létrehozni; 

l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 
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m) megállapítja költségvetését, gondosodik annak végrehajtásáról, valamint 
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 
együttműködését erősítő felhasználását; 

n) [véleményt nyilvánít a] kistérségi megbízottat foglalkoztat [kiválasztásával 
kapcsolatban]; 

o) szakmai munkaszervezetet működtethet, melyhez külön jogszabályban 
meghatározott forrásokat kap; 

 
p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett 

rendelkezik. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/174. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

82. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió, a kiemelt térség és a budapesti 
agglomeráció fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok 
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében:” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/17. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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83. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit figyelembe veszi a megyei 
önkormányzatok által elfogadott döntéseket.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/224. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

84. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió és a megye fejlesztési terveivel 
összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/205. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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85. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 

Tftv. 10/C. § (2) bekezdésében a k) pont elhagyását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 

[k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása 
szerint elnökséget kell létrehozni;] 

 

[p)]o) a h) és [l)]k) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett 
rendelkezik.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/236. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

86. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a a Tftv. 10/C. § (2) bekezdés b) pontjának következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
/(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:/ 

 

„b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 
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külön jogszabály biztosítja az egyeztetés folyamatát, a polgármesternek saját települése 
tekintetében egyetértési jogot kell biztosítani.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/119. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

87. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdés 
f) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
/(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:/ 

 
„f) véleményt nyilvánít a megyei, a kiemelt térségi, illetve regionális fejlesztési 

koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit 
illetően;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/16. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

88. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdés 
j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
/(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:/ 

 
„j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel úgy, 
hogy figyelembe veszi a kiemelt térség, a budapesti agglomeráció és a megyei önkormányzati 
testületek által elfogadott döntéseket;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/15. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

89. Gazda László, valamint Búsi Lajos, Becsó Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők 
a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdésének és a p) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 

 
 
/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a megye és a régió fejlesztési terveivel 
összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

 
p) a h) és l) [pontban és a külön jogszabályban meghatározott] pontokban 

megjelölt források felett rendelkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/68.  és a /200. sz. módosító javaslatok indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

90. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdés 
p) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

 
p) a h) és l) pontban és a [külön jogszabályban] költségvetési törvényben 

meghatározott források felett rendelkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/225. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

91. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a a Tftv. 10/C. § (3) bekezdésének következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„(3) A (2) bekezdés b), c), e), k), és m) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint 
a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a tanács tagjai egyhangúlag döntenek. 
Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács szavazati jogú tagjai 
minősített többségének [16.§ (8)] támogató szavazatával dönt.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/120. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

92. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a a Tftv. 10/C. § (3) 
bekezdésének következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 

„(3) A (2) bekezdés b), c), e), k), és m) pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint 
a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról [a tanács egyhangúlag dönt. Ennek 
hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén] a tanács szavazati jogú tagjai 
minősített többségének [16.§ (8)] támogató szavazatával dönt.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/257. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

93.  Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Tftv. 10/D. § (1 ) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

[10/D.§ (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának polgármestere,  

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője; 

bb) a megyei területfejlesztési tanács képviselője; 

bc) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője; 

bd) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek 
egy kistérségi illetékességű képviselője; 
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be) a kistérségben működő helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak közösen 
választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a cigány kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges; 

bf) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy 
képviselője; 

bg) a kistérségi megbízott; 

bh) a megyei közigazgatási hivatal képviselője; 

bi) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője; 
 
c) meghívottként az e szervezeteket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási 

joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, 
amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen 
való részvételre felkérnek.] 

 
„10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában 
 
a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 

önkormányzatának polgármestere, 
 
b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 
 
ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője;  
 
bb) a megyei területfejlesztési tanács képviselője; 
 
bc) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 

munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője; 
 
bd) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 

kistérségi illetékességű képviselője; 
 
be) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője; 
 
bf) a megyei közigazgatási hivatal képviselője; 
 
bg) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője; 
 
 
c) meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán 

tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek 
képviselői, amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket 
(akit) az ülésen való részvételre felkérnek . A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és 
működési szabályzatában szabályozhatja a kisebbségi önkormányzatok részvételét a tanács 
munkájában." 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

94. Dr. Kovács Zoltán, valamint Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/D. §-ának a következő módosítását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 
 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője; 

bb) a megyei területfejlesztési tanács képviselője; 

bc) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője; 

[bd) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek 
egy kistérségi illetékességű képviselője;] 

be) a kistérségben működő helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak közösen 
választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a cigány kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges; 

[bf) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy 
képviselője;] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/262. és a /263/1. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

95. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/D. §-ának a következő módosítását javasolják: 
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„A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács 
 

„10/D. § (1) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának polgármestere,  

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője; 

bb) a megyei területfejlesztési tanács képviselője; 

bc) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője; 

bd) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 
kistérségi illetékességű képviselője; 

be) a kistérségben működő helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak közösen 
választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a cigány kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges; 

bf) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy képviselője; 

bg) a kistérségi megbízott; 

bh) a megyei közigazgatási hivatal képviselője; 

bi) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője; 

c) meghívottként az e szervezeteket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal 
vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a 
kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre 
felkérnek. 

(2) Konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági 
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések 
megtárgyalására Szervezeti és Működési Szabályzattal ellátott egyeztető fórumot hoznak 
létre, és a kistérségi fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető 
fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell, amennyiben a véleményt az 
egyeztető fórum írásban legkésőbb az ülést megelőző napon a munkaszervezethez eljuttatja..  

(3) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács polgármester tagjainak megbízatása 
polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól. Egy polgármester külön – az érintett 
képviselőtestületek által adott állandó vagy eseti – meghatalmazással több polgármestert is 
képviselhet. A többi tagot delegáló szerv a képviselő személyéről, illetve annak 
megváltoztatásáról szabadon dönthet.  

(4) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az 
alakuló ülésen a polgármester tagok közül elnököt választanak. Az elnök megválasztásához a 
szavazásra jogosult összes tag több mint felének támogató szavazatára van szükség. Az elnök 
képviseli a kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsot, akadályoztatása esetén a tanács 
képviseletét a szervezeti és működési szabályzatában megjelölt személy látja el. Az elnök 
megválasztásáig az elnök feladatait a kistérségi [fejlesztési] társulási tanács székhely 
településének polgármestere látja el.  
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(5) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács szavazati joggal rendelkező tagja egy 
szavazattal rendelkezik. [A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési 
szabályzatában a polgármester tagok szavazatainak értékét az általuk képviselt 
település lakosságszámát figyelembe véve is megállapíthatja. A szavazatarányokat úgy 
kell kialakítani, hogy egyetlen település se kerülhessen népességszáma 
figyelembevételével súlyozott döntési szavazata alapján olyan helyzetbe, hogy egyedül 
többséget alkothasson.] 

 

(6) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács szervezeti és működési szabályzatát a 16. 
§ (5), (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint alkotja meg és fogadja el. 

 

(7) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács határozatképességét, valamint a döntések 
meghozatalával kapcsolatos eljárást a 16. § (8) bekezdése szerint állapítja meg. 

 

(8) Azokban a kistérségekben, amelyekben a települések száma több mint huszonöt, a 
kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjaiból öt-kilenctagú elnökséget választ. Az 
elnökség tagjainak számát, a választás rendjét és módját, a megbízatás idejét és 
megszűnésének módját a tanács szervezeti és működési szabályzatában szabályozza. 

 

(9) Az elnökség tagjainak megválasztásához és visszahívásához a szavazásra jogosult 
összes tag több mint felének egyetértő szavazatára van szükség. Az elnökség tagjaira, illetve 
az elnökség tagja visszahívására a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada írásban 
tehet javaslatot. 

 
(10) Az elnökség feladatait a kistérségi fejlesztési tanács szervezeti és működési 

szabályzata rögzíti. A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács feladatát az elnökségre 
átruházhatja, az átruházott feladatot bármikor magához vonhatja. Az elnökségre nem 
ruházható át a 10/C.  § (3) bekezdésében meghatározott ügyekben való döntéshozatal.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/217. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

96. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. §-ának a 
következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 

 
/A kistérségi fejlesztési tanács/ 
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„[(2) Konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági 
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések 
megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a kistérségi fejlesztési tanácsnál 
jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend 
tárgyalásakor ismertetni kell.  

 

(8) Azokban a kistérségekben, amelyekben a települések száma több mint 
huszonöt, a kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjaiból öt-kilenctagú elnökséget 
választ. Az elnökség tagjainak számát, a választás rendjét és módját, a megbízatás idejét 
és megszűnésének módját a tanács szervezeti és működési szabályzatában szabályozza. 

 
(9) Az elnökség tagjainak megválasztásához és visszahívásához a szavazásra 

jogosult összes tag több mint felének egyetértő szavazatára van szükség. Az elnökség 
tagjaira, illetve az elnökség tagja visszahívására a szavazati joggal rendelkező tagok 
egyharmada írásban tehet javaslatot.] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/263/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

97. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt  

aa) a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere, 

ab) a kistérségben működő területi gazdasági kamarák egy-egy képviselője,  

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

[ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője;]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/65. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

98. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (1) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának polgármestere, és a térség országgyűlési képviselője.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/94. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

99. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a 10/D. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának következő módosítását javasolják: 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 
„ba) [a gazdasági kamaráknak] a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és a Magyar 

Agrárkamarának a kistérségben működő egy-egy képviselője; 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/121. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

100.  Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában 
a Tftv. 10/D. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 
„be) a kistérségben működő helyi [cigány] kisebbségi önkormányzatok[nak] közösen 

választott [egy] két képviselője. A képviselő megválasztásához a [cigány] kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

101.  Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a 10/D. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjának következő módosítását javasolják: 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 
„be) a kistérségben működő helyi [cigány] kisebbségi önkormányzatoknak közösen 

választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a cigány kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/122. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
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- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

102.  Gazda László, illetve Búsi Lajos, Becsó Zsolt és Nógrádi Zoltán, valamint 
Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (1) bekezdés b) pont 
be) alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/10/D. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 
„be) a kistérségben működő helyi [cigány] kisebbségi önkormányzatoknak közösen 

választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a [cigány] kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/69., /199., /228. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

103.  Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Tftv. 10/D. § (1) bekezdés b) pont be)-bf) alpontjainak az elhagyását javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/10/D.§ (1) A kistérségi fejlesztési tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának polgármestere,  

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

[be) a kistérségben működő helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknak közösen 
választott egy képviselője. A képviselő megválasztásához a cigány kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges; 

 
bf) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy 

képviselője;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/239. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

104.  Dr. Pap János, valamint dr. Kosztolányi Dénes képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/D. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
„(3) A kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjainak megbízatása polgármesteri 

megbízatásuk időtartamára szól. [Egy polgármester külön – az érintett képviselőtestületek 
által adott állandó vagy eseti – meghatalmazással több polgármestert is képviselhet.] A 
többi tagot delegáló szerv a képviselő személyéről, illetve annak megváltoztatásáról szabadon 
dönthet.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/93., és a /244/1. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

105.  Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
„(3) A kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjainak megbízatása polgármesteri 

megbízatásuk időtartamára szól. [Egy polgármester külön – az érintett képviselőtestületek 
által adott állandó vagy eseti – meghatalmazással több polgármestert is képviselhet.] A 
polgármester teljes jogú helyettesítéséről az érintett  képviselő-testület saját tagjai sorából 
testületi határozattal dönthet. A többi tagot delegáló szerv a képviselő személyéről, illetve 
annak megváltoztatásáról szabadon dönthet.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/226. sz. módosító javaslat indokolását. 



 64

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

106. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/D. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
„(4) A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az alakuló ülésen 

a polgármester tagok közül elnököt választanak. Az elnök megválasztásához a szavazásra 
jogosult összes tag több mint felének támogató szavazatára van szükség. Az elnök képviseli a 
kistérségi fejlesztési tanácsot, akadályoztatása esetén a tanács képviseletét a szervezeti és 
működési szabályzatában megjelölt személy látja el. [Az elnök megválasztásáig az elnök 
feladatait a kistérségi fejlesztési tanács székhely településének polgármestere látja el.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/124. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

107.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
„(4) A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az alakuló ülésen 

a polgármester tagok közül elnököt választanak. Az elnök megválasztásához a szavazásra 
jogosult összes tag több mint felének támogató szavazatára van szükség. Az elnök képviseli a 
kistérségi fejlesztési tanácsot, akadályoztatása esetén a tanács képviseletét a szervezeti és 
működési szabályzatában megjelölt személy látja el. Az elnök megválasztásáig az elnök 
feladatait a kistérségi fejlesztési tanács [székhely] település[é]einek polgármesterei 
negyedévenként egymást csökkenő települési lakosságszám szerinti sorrendben látj[a]ák el.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/244/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

108.  Balsay István, valamint dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/D. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen 
változik): 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
[„(5) A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagja egy 

szavazattal rendelkezik. A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési 
szabályzatában a polgármester tagok szavazatainak értékét az általuk képviselt település 
lakosságszámát figyelembe véve is megállapíthatja. A szavazatarányokat úgy kell 
kialakítani, hogy egyetlen település se kerülhessen népességszáma figyelembevételével 
súlyozott döntési szavazata alapján olyan helyzetbe, hogy egyedül többséget 
alkothasson.”] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/14. és a /151/1. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

109.  Dr. Pap János, valamint Nagy Kálmán képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában 
a Tftv. 10/D. § (5) bekezdésének a módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
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„(5) A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagja egy szavazattal 
rendelkezik. [A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában a 
polgármester tagok szavazatainak értékét az általuk képviselt település lakosságszámát 
figyelembe véve is megállapíthatja. A szavazatarányokat úgy kell kialakítani, hogy 
egyetlen település se kerülhessen népességszáma figyelembevételével súlyozott döntési 
szavazata alapján olyan helyzetbe, hogy egyedül többséget alkothasson.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/92., és a  /229. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

110.  Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/D. § (5) bekezdésének a módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/”A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(5) [A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagja egy 

szavazattal rendelkezik.] A kistérségi fejlesztési tanács a szervezeti és működési 
szabályzatában a polgármester tagok szavazatainak értékét az általuk képviselt település 
[lakosságszámát] anyagi hozzájárulásának arányában [figyelembe véve is megállapíthatja] 
állapítja meg. A szavazatarányokat úgy kell kialakítani, hogy egyetlen település se 
kerülhessen népességszáma figyelembevételével súlyozott döntési szavazata alapján olyan 
helyzetbe, hogy egyedül többséget alkothasson.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/125. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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111. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Tftv. 10/D. § (8)-(10) bekezdésének az elhagyását javasolják: 

 

„[(8) Azokban a kistérségekben, amelyekben a települések száma több mint 
huszonöt, a kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjaiból öt-kilenctagú elnökséget 
választ. Az elnökség tagjainak számát, a választás rendjét és módját, a megbízatás idejét 
és megszűnésének módját a tanács szervezeti és működési szabályzatában szabályozza. 

 

(9) Az elnökség tagjainak megválasztásához és visszahívásához a szavazásra 
jogosult összes tag több mint felének egyetértő szavazatára van szükség. Az elnökség 
tagjaira, illetve az elnökség tagja visszahívására a szavazati joggal rendelkező tagok 
egyharmada írásban tehet javaslatot. 

 
(10) Az elnökség feladatait a kistérségi fejlesztési tanács szervezeti és működési 

szabályzata rögzíti. A kistérségi fejlesztési tanács feladatát az elnökségre átruházhatja, 
az átruházott feladatot bármikor magához vonhatja. Az elnökségre nem ruházható át a 
10/C § (3) bekezdésében meghatározott ügyekben való döntéshozatal.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/240. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

112. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/D. § (8) bekezdésének a módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(8) Azokban a kistérségekben, amelyekben a települések száma több mint [huszonöt] 

tizenöt, de nem több mint huszonöt, a kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjaiból öt-
kilenctagú elnökséget választhat, azokban a kistérségekben pedig, amelyekben a települések 
száma több mint huszonöt, a kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjaiból álló öt-
kilenctagú elnökség választása kötelező. Az elnökség tagjainak számát, a választás rendjét és 
módját, a megbízatás idejét és megszűnésének módját a tanács szervezeti és működési 
szabályzatában szabályozza.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/126. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

113. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/E. § (1)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács 

 

10/E. § (1) Azokban a kistérségekben, amelyeknek székhelye megyei jogú város, a 
kistérségi [fejlesztési] társulási tanács külön koncepciót és programot készíthet a megyei jogú 
várost és a környező településeket érintő fejlesztésekre, így különösen a nagyvárost és a 
környező települések ellátását biztosító szolgáltatások, valamint az infrastruktúra 
fejlesztésére.  

 

(2) A (1) bekezdés szerinti kistérségekben megalakítandó elnökségnek tagja a megyei 
jogú város polgármestere[,]. [aki egyetértési joggal rendelkezik az (1) bekezdésben 
meghatározott feladatok, valamint az elnökségre át nem ruházható feladatokkal 
kapcsolatos döntések tekintetében. 

(3) Azon kistérségekben, ahol a kistérség külön jogszabályban meghatározott 
székhelyének lakossága eléri a kistérség lakosságának egyharmadát, a székhely település 
polgármestere a 10/C.§ (2) p) pontjában meghatározott döntések tekintetében 
egyetértési joggal rendelkezik. 

(4) Azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, 
kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Ezen esetekben a kistérségi fejlesztési tanács 
feladat -és hatáskörébe tartozó ügyekben a kistérség külön jogszabályban meghatározott 
székhelye önkormányzatának képviselőtestülete dönt.] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/216. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz.nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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114. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/E. § (2) bekezdésének a módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kistérségekben megalakítandó elnökségnek tagja a 

megyei jogú város polgármestere, aki egyetértési joggal rendelkezik az (1) bekezdésben 
meghatározott [feladatok, valamint az elnökségre át nem ruházható] feladatokkal 
kapcsolatos döntések tekintetében.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/127. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

115. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/E. § (2) 
bekezdésének a módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kistérségekben megalakítandó elnökségnek tagja a 

megyei jogú város polgármestere[, aki egyetértési joggal rendelkezik az (1) bekezdésben 
meghatározott feladatok, valamint az elnökségre át nem ruházható feladatokkal 
kapcsolatos döntések tekintetében].” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/263/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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116. Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 

Tftv. 10/E. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„[(3) Azon kistérségekben, ahol a kistérség külön jogszabályban meghatározott 

székhelyének lakossága eléri a kistérség lakosságának egyharmadát, a székhely település 
polgármestere a 10/C. § (2) p) pontjában meghatározott döntések tekintetében 
egyetértési joggal rendelkezik.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/151/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

117. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Tftv. 10/E. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
[(4) Azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, 

kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Ezen esetekben a kistérségi fejlesztési tanács 
feladat -és hatáskörébe tartozó ügyekben a kistérség külön jogszabályban meghatározott 
székhelye önkormányzatának képviselőtestülete dönt.] 

 
(4) Azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, 

kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Ezen esetekben a kistérségi fejlesztési tanács feladat –
és hatáskörébe tartozó ügyekben a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt. Ezen 
kistérségek képviselői a megyei területfejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok 
kistérségi tanácsok által delegált tagjaivá nem választhatók. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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118. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ában a Tftv. 10/F. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 
„A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács 
 

10/F. § (1) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács szakmai munkaszervezet 
létrehozásával vagy más módon biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek 
előkészítéséhez kapcsolódó alábbi feladatok ellátását: 

a) előkészíti a kistérségi [fejlesztési] társulási tanács üléseit, döntéseit, elsősorban a 
kistérség területfejlesztési koncepcióját, programját és az ebben foglaltak megvalósítását 
szolgáló projekteket; 

b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében; 

d) közreműködik a társadalmi szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzattal 
ellátott fórumának működtetésében; 

e) közreműködik a kistérségi [fejlesztési] társulási tanács által a központi és regionális 
forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok 
ellátásában; 

f) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és 
vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást 
vállalhat, mely az a)-e) pontokban meghatározott feladatai ellátását nem veszélyeztetheti. 

(2) A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a 
kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, 
valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai. A szakmai munkaszervezet 
vezetőjét pályázat alapján [- a megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével -] 
a kistérségi [fejlesztési] társulási tanács nevezi ki. 

(3) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításával kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A működéshez 
és a kistérségi programok megvalósításához a költségvetési hozzájárulás mértékét a 
költségvetési törvényben, kistérségi normatíva révén kell biztosítani.  

(4) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 

a) a települési önkormányzat polgármestere az önkormányzat képviselő 
testületének; 

b) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetének 
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni. 
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Indokolás: Lásd a T/7730/215. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

119. Gazda László, valamint Búsi Lajos, Becsó Zsolt és Nógrádi Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/F. § (1) bekezdés f) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 

„10/F. § (1) A kistérségi fejlesztési tanács szakmai munkaszervezet létrehozásával vagy 
más módon biztosítja a feladatainak végrehajtásához és döntéseinek előkészítéséhez 
kapcsolódó alábbi feladatok ellátását: 

 
f) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és 

vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást 
vállalhat, mely az a)-e) pontokban meghatározott feladatai ellátását nem [veszélyeztetheti] 
veszélyezteti, azokkal nem összeférhetetlen.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/70.,és a  /198. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

120. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a Tftv. 10/F. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
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„(2) A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a 
kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, 
valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai. A szakmai munkaszervezet 
vezetőjét pályázat alapján - a megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével - a 
kistérségi fejlesztési tanács nevezi ki. Jelen bekezdést érintő, külön jogszabályban 
meghatározott rendelkezések hatályba lépésének időpontja legkésőbb e törvény hatályba 
lépése.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/128. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

121. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/F. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
(4) A kistérségi fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 

a) a települési önkormányzat polgármestere az önkormányzat képviselő 
testületének; 

b) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetének 
 
[rendszeresen, de évente legalább egyszer] köteles beszámolni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/263/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

122. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a 
Tftv-t új 10/G. §-sal kiegészíteni javasolják: 
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„A Tftv. a 10 §-t követően a következő címmel és a 10/A . - [10/F. §-okkal] 10/G. §-

okkal egészül ki. 
 
10/G. § (1) Azokban a kistérségekben, ahol a kistérség valamennyi települési 

önkormányzatának részvételével külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi 
társulás működik, a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el 
az e törvényben meghatározott feladat- és hatáskör, továbbá eljárási szabályok értelemszerű 
alkalmazásával. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott többcélú kistérségi társulás működésének 

megszűnése esetén, illetve ha a társulásban már nem valamennyi települési önkormányzat 
vesz részt, a megyei közigazgatási hivatal vezetője a társulás megszűnésétől, illetve a társulás 
tagjának a társulásból való kilépésétől számított 30 napon belüli időre kezdeményezi a 
kistérségi fejlesztési tanács megalakulás céljából történő összehívását. 

 
(3) Ahol e törvény kistérségi fejlesztési tanácsot említ, azon többcélú kistérségi 

társulást is érteni kell, feltéve ha e társulásnak a kistérséghez tartozó valamennyi települési 
önkormányzat tagja, és a társulás e törvényben meghatározott területfejlesztési feladatokat és 
hatásköröket valamennyi önkormányzat illetékességi területén ellátja, illetve gyakorolja." 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/6 sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

123. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Tftv. 11. § (1) bekezdés 
h) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

„(1) A Tftv. 11. §-ának (1) bekezdése h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
és a következő új i) ponttal egészül ki: 

/A megyei önkormányzat feladatai:/ 

 

„h) gondoskodik a településrendezési terveknek, valamint a kistérségi területfejlesztési 
koncepcióknak a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról,  

i) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem 
tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/88. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

124. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 8. §-
ában a Tftv. 11. § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 11. §-ának (2) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/A megyei önkormányzat közgyűlése:/ 

„b) elfogadja a 6. § d) pontjában foglaltak kivételével – az érintett települési 
önkormányzatok [véleményeinek kikérésével] egyetértésével – a megyei területrendezési 
terveket.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/214. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

125. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 

 

„(1) A Tftv. 12. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe [a következő] az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/155/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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126. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a Tftv. 12. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 12. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A megyei területfejlesztési tanácsok működésükkel kapcsolatos gazdálkodására a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e törvényben 
meghatározott sajátosságok figyelembevételével. A feladatellátásukkal kapcsolatos 
beszámolási kötelezettségüket – figyelemmel a Kormánynak az Országgyűlés számára a 6. § 
g) pontjában előírt beszámolási kötelezettségére – a miniszternek kötelesek a miniszter 
rendeletében meghatározott módon teljesíteni. Gazdálkodásukat [– célszerűségi szempontból 
is –] az Állami Számvevőszék ellenőrzi.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/259. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

127. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tftv. 13. § (2) bekezdés 
h) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A megyei területfejlesztési tanács a megye területén összehangolja a kormányzat, 

a kistérségi fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 

 
h) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, forrásokat gyűjthet 

a tanács működtetéséhez és a programok megvalósításához.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/71. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 



 77

 
 

128. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tftv. 13. § (2) bekezdés 
i) ponttal történő kiegészítését javasolja: 

 

/A Tftv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A megyei területfejlesztési tanács a megye területén összehangolja a kormányzat, 

a kistérségi fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 

 
h) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, forrásokat gyűjthet 

a tanács működtetéséhez[.];
 
i) megállapodásokat köthet a regionális fejlesztési tanácsokkal, valamint az érintett 

minisztériumokkal a regionális illetve nemzeti programokhoz illeszkedő megyei és kistérségi 
programok megvalósítása érdekében.”

 
Indokolás: Lásd a T/7730/72. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

129. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tftv. 13. § (2) 
bekezdésének i) és j) ponttal történő kiegészítését javasolja: 

 

/A Tftv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
i) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott források (lásd: területi kiegyenlítést 

szolgáló fejlesztési célú támogatások és a céljellegi decentralizált támogatások) 
forráselosztásában. 

 
j) gondoskodik a források hatékony és szabályszerű felhasználásáról, a megyei 

fejlesztési programok céljainak érvényesüléséről. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/61. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

130. Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában a 
Tftv. 14. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
aa) a megyei közgyűlés elnöke [és négy képviselője,] 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) [és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője], 

ac) a miniszter, 
ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok [által delegált két képviselő] 

elnökei,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/146. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

131. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 11. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 

 

[A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14.§ (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő 
(kettő-kettő) képviselője, 

ac) a miniszter, 



 79

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két 
képviselő, 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

bb) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói 
és munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője, 

 bc) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös 
képviselő, 

bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy 
képviselője. A képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok 
több mint a felének szavazata szükséges; 

be) a kistérségi megbízottak megyei szervezője, 

bf) az illetékes területi főépítész, 

bg) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője, 

bh) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője, 

bi) a megyei közigazgatási hivatal vezetője, 

bj) a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatója, 

bk) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője, 

bl) a megyei (fővárosi) munkaügyi központ vezetője. 

c) meghívottként az e szervezeteket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási 
joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, 
amelyeket a megyei területfejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen 
való részvételre felkérnek. 

 

(2) A miniszter kezdeményezésére a megyei területfejlesztési tanács a megye 
társadalmi, gazdasági sajátosságainak figyelembe vételével a megyei területfejlesztési 
tanácsban tanácskozási joggal rendelkező tagként való részvételre más minisztert is 
felkérhet. 

 

(3) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a megye területén működő 
bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi 
társadalmi szervezetek, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, 
amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak 
létre és a megyei területfejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az 
egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

(4) A miniszter képviseletét a Hivatal útján látja el. 

 

(5) A 14. § (1) bekezdésének ad) pontjában meghatározott kistérségi képviselő 
megválasztására, és a megyei területfejlesztési tanács napirendjével kapcsolatos 
álláspont kialakítására a 17.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  
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(6) A megyei területfejlesztési tanács elnöke a megyei közgyűlés elnöke; alelnökét 
két évre a megyei területfejlesztési tanács maga választja. A megyei területfejlesztési 
tanácsot az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – képviseli.   

 

(7) A megyei területfejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatát a 16. § 
(5), (7) és (9) bekezdésében foglaltak szerint alkotja meg és fogadja el. A megyei 
területfejlesztési tanács határozatképességét, valamint a döntések meghozatalával 
kapcsolatos eljárást a 16. § (8) bekezdése szerint állapítja meg. 

 (8) A miniszter képviselőjének ellenszavazata esetén – amennyiben azt a 
képviselő már az ülésen jelzi – a miniszter tizenöt napon belül kezdeményezheti az adott 
kérdés újratárgyalását. Ugyanabban az ügyben azonban e jogát csak egyszer 
gyakorolhatja. Ha a 13. §-a (3) bekezdését érintő kérdésben két alkalommal 
kisebbségben marad, a miniszter a döntés célszerűsége tekintetében az Országos 
Területfejlesztési Tanács döntését kérheti. 

 

(9) A megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 

a) megyei közgyűlés elnöke és képviselője a megyei közgyűlésnek, 

b) a megyei jogú város polgármestere és a képviselőtestület képviselője a megyei 
jogú város közgyűlésének, 

c) a miniszter képviselője a miniszternek, 

d) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetnek 
 
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni.] 
 
 
(1) A Tftv. 14. (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács tagjai: 
a) a megyei közgyűlés elnöke, 
b) a megye területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i), 
c) a miniszter képviselője, 
d)a megyében működő többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési 

tanácsok három képviselője, 
e) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője, 
f) a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. 
 
(2) A miniszter kezdeményezésére a megyei területfejlesztési tanács a megyei 

társadalmi, gazdasági sajátosságainak figyelembevételével a megyei területfejlesztési 
tanácsban tagként való részvételre más minisztert is felkérhet. 

 
(3) A megyei területfejlesztési tanács elnöke a megyei közgyűlés elnöke, alelnökét két 

évre a megyei területfejlesztési tanács maga választja . A megyei területfejlesztési tanácsot az 
elnök- akadályoztatása esetén az alelnök - képviseli. 
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(2) A Tftv. 14. § (4)-(8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(4) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a megye területén működő bírósági 

nyilvántartásba vett területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi társadalmi 
szervezetek, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, amelyek a 
területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre és a megyei 
területfejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum 
véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

 
 
(5) A 14. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kistérségi képviselő 

megválasztására, és a megyei területfejlesztési tanács napirendjével kapcsolatos álláspont 
kialakítására a 17. § (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni . 

 
(6) A megyei területfejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatát a 16. § (5), 

(7) és (9) bekezdésében foglaltak szerint alkotja meg és fogadja el . A megyei 
területfejlesztési tanács határozatképességét, valamint a döntések meghozatalával kapcsolatos 
eljárást a 16. § (8) bekezdése szerint állapítja meg . A megyei területfejlesztési tanács a 
szervezeti és működési szabályzatában szabályozhatja a kisebbségi önkormányzatok 
részvételét a tanács munkájában. A 14. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti képviselők 
megválasztására a 10/E. § (4) bekezdés és a 17. § (10) bekezdés rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
(7) A miniszter képviselőjének ellenszavazata esetén-amennyiben azt a képviselő már 

az ülésen jelzi - a miniszter tizenöt napon belül kezdeményezheti az adott kérdés 
újratárgyalását . Ugyanabban az ügyben azonban e jogát csak egyszer gyakorolhatja . Ha a 13. 
§-a (3) bekezdését érintő kérdésben két alkalommal kisebbségben marad, a miniszter a döntés 
célszerűsége tekintetében az Országos Területfejlesztési Tanács döntését kérheti. 

 
(8) A megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 
a) megyei közgyűlés elnöke a megyei közgyűlésnek, 
b) a megyei jogú város polgármestere a megyei jogú város közgyűlésének, 
c) a miniszter képviselője a miniszternek, 
d) a többcélú kistérségi társulás képviselője a társulásban részt vevő önkormányzatok 

képviselő-testületeinek 
e) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetnek 
 
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/158/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. KÖTET 
 

(Együtt kezelendő a T/7730/264. sz. ajánlás I-es kötetével) 
 
 

132. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14.§ (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és [négy] kettő képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) [kettő 
(kettő-kettő)]  egy-egy képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált [két] 
képviselő, 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

[ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője,] 

[bc) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös 
képviselő,] 

bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy 
képviselője. A képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok 
több mint a felének szavazata szükséges; 

be) a kistérségi megbízottak megyei szervezője,] 

[bg) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője,] 

 

(9) A megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 

a) megyei közgyűlés elnöke és képviselője a megyei közgyűlésnek, 

b) a megyei jogú város polgármestere és a képviselőtestület képviselője a megyei 
jogú város közgyűlésének, 

c) a miniszter képviselője a miniszternek, 

d) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetnek 
 
rendszeresen, de [évente]  legalább [egyszer] két évente köteles beszámolni.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/261. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

133. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és [négy képviselője,] valamennyi frakciójának 
egy-egy képviselője 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/249. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

134.  Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés a)-b) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„14.§ (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke [és négy képviselője], 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) [és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője], 
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ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő valamennyi az e törvényben szabályozott kistérségi 
[fejlesztési] társulási tanácsok által delegált [két] képviselő, 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

bb) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője, 

bc) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös képviselő, 

bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 
képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 
szükséges; 

be) a kistérségi megbízottak [megyei szervezője] szervezőjeként a régióigazgató, 

bf) az illetékes területi főépítész, 

bg) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője, 

bh) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője, 

bi) a megyei közigazgatási hivatal vezetője, 

bj) a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatója, 

bk) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselője, 
bl) a megyei (fővárosi) munkaügyi központ vezetője.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/212. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

135. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
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bb) a megyei közgyűlés elnöke és [négy képviselője,] valamennyi frakciójának 
egy-egy képviselője 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 

 

ae) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője, 

 

af) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös képviselő, 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

bb) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője, 

[bc) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös képviselő,] 
bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 

képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 
szükséges; 

[bh) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője,] 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/247. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

136. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pont aa) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
aa) a megyei közgyűlés elnöke [és négy képviselője,]” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/78. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

137. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 
 
ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 

(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) [kettő (kettő-kettő)] egy 
(egy-egy) képviselője,” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/166. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

138. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 11. 
§-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 
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[ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője,] 

[ac)] ab) a miniszter, 

[ad)] ac) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok [által delegált két 
képviselő] elnökei, 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/129. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

139. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pont ab) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 

(polgármesterei) [és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője],” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/79. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

140. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pont ad) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 
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a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok [által delegált két képviselő] 

egy-egy képviselője,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/80. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

141. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában a 
Tftv. 14. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált [két képviselő] 

egy-egy képviselője,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/237. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

142. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pont ad) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
 
ad) a megyében működő [kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két] 

kistérségek egy-egy képviselője,” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/164. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

143. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pont ad) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
 
ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált [két] , a 

fejlesztési tanácsok számának fele létszámú képviselő,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/165. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

144. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
 
ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok [által delegált két képviselő] 

egy-egy képviselője,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/202. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

145. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a b) 
alpontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 

ae) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

[ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/29. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

146. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a b) 
alpontok számozása értelemszerűen változik): 
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/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 

ae) a megyében (fővárosban) működő területi gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

[ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/64. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

147. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a b) 
alpontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 
 
ae) a Balaton Fejlesztési _Tanács elnöke, a Balaton Kiemelt Üdülőövezettel érintett 

tanácsoknál” 



 92

 
Indokolás: Lásd a T/7730/220. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

148. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pontját új ae) alponttal javasolja kiegészíteni: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
ae) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/81. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

149. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pontját új ae) alponttal kiegészíteni és a bb) pont elhagyását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
 
ae) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője 
 
[bb) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/255. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
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- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

150. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
a) pontját új af) alponttal javasolja kiegészíteni: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 „14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 
af) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 

munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/82. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

151. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
b) pont ba) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

„b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) [a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője,] az illetékes megyei 
főépítész.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/75. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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152. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 11. 
§-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

„b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) [a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője,] a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Magyar Agrárkamara megyei egy-egy képviselője”  

 
Indokolás: Lásd a T/7730/130. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

153. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
b) pont bb) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

bb) [a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője,] a megyében működő kisebbségi 
önkormányzatok egy képviselője. A képviselő megválasztásához a kisebbségi 
önkormányzatok több mint felének szavazata szükséges.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/75. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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154. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában a 
Tftv. 14. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának az elhagyását javasolják (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 
[bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 

képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 
szükséges;]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/241. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

155. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre, valamint Nagy Kálmán, 
továbbá Búsi Lajos, Becsó Zsolt és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában 
a Tftv. 14. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

bd) a megyében működő [cigány] kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 

képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 

szükséges; 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/131., /167, /201. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

156. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés 
b) pont bd) és be) alpontjainak a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

bd) a megyében működő [cigány] kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 

képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 

szükséges; 

be) [a kistérségi megbízottak megyei szervezője,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/77. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

157. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (1) 
bekezdés b) pont bd) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

bd) [a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője.] A 

megyében kisebbségi önkormányzattal rendelkező kisebbség egy képviselője. A képviselő 

megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata szükséges; 
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Indokolás: Lásd a T/7730/246. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

158. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) [A miniszter] Az elnök kezdeményezésére a megyei területfejlesztési tanács a 

megye társadalmi, gazdasági sajátosságainak figyelembe vételével a megyei területfejlesztési 
tanácsban tanácskozási joggal rendelkező tagként való részvételre más minisztert is 
felkérhet.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/73. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

159. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 11. §-ában a 
Tftv. 14. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén 
a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 
„[(3) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a megye területén működő 

bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi 
társadalmi szervezetek, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, 
amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak 
létre és a megyei területfejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az 
egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/242. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
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- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

160. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) [A 14. § (1) bekezdésének ad) pontjában meghatározott kistérségi képviselő 

megválasztására, és a megyei területfejlesztési tanács napirendjével kapcsolatos 
álláspont kialakítására a 17.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.] A 14. § (2) 
bekezdés alapján meghívott miniszterek képviseletüket a minisztériumok apparátusa útján 
látják el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/74. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

161. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(6) A megyei területfejlesztési tanács [elnöke a megyei közgyűlés elnöke] elnökét; 

alelnökét két évre a megyei területfejlesztési tanács maga választja. A megyei 
területfejlesztési tanácsot az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök – képviseli.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/213. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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162. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 11. 

§-ában a Tftv. 14. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„[(8) A miniszter képviselőjének ellenszavazata esetén – amennyiben azt a 
képviselő már az ülésen jelzi – a miniszter tizenöt napon belül kezdeményezheti az adott 
kérdés újratárgyalását. Ugyanabban az ügyben azonban e jogát csak egyszer 
gyakorolhatja. Ha a 13. §-a (3) bekezdését érintő kérdésben két alkalommal 
kisebbségben marad, a miniszter a döntés célszerűsége tekintetében az Országos 
Területfejlesztési Tanács döntését kérheti.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/132. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

163. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

„(9) A megyei területfejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról 

a) megyei közgyűlés elnöke és képviselője a megyei közgyűlésnek, 

b) a megyei jogú város polgármestere és a képviselőtestület képviselője a megyei jogú 
város közgyűlésének, 

c) [a miniszter képviselője a miniszternek,] a kistérségi fejlesztési tanács képviselője 
a kistérségi fejlesztési tanácsnak;. 

 

d) [a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetnek] a miniszter képviselője a 
miniszternek; 

 
e) a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetnek, 
 
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/204. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

164. Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 12. 
§ (1) bekezdésében a Tftv. 15. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„15. § (1) [A] Az uniós országhatárokon, a régió határokon, illetve a megyehatárokon 

túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátására a regionális fejlesztési 
tanácsok, [illetve] a megyei, illetve a tartományi területfejlesztési tanácsok a szervezeti és 
működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A térségi 
fejlesztési tanács jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a 10/A. § (2) bekezdésének 
szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) bekezdésének szabályai 
az irányadók.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

165. Dr. Kolber István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 
15. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv 

készítésében való közreműködést és más  - a 17. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott - közös 
területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési 
Tanács látja el. A Balaton Fejlesztési Tanács munkáját, a tanács üléseinek előkészítését a 
tanács mellett működő titkárság segíti. A titkárság alkalmazottai a tanáccsal 
munkaviszonyban állnak. Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
(továbbiakban: BKÜ) fejlesztési programja megvalósításával összefüggő fejlesztési 
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döntéseinek az előkészítésére a BKÜ-n belüli területfejlesztési intézmények információ 
ellátásának javítására. a kistérségi területfejlesztési tanácsok munkájának segítésére 
közhasznú társaságot hoz létre. A közhasznú társaság feladatait a 16. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint kell meghatározni. A közhasznú társaság külön megállapodás alapján 
elláthatja a titkársági feladatokat is.”

 
Indokolás: Lásd a T/7730/154. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

166. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv 

készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt 
üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el. A Balaton Fejlesztési Tanács a 
Balaton kiemelt üdülő övezet fontosságára tekintettel az általa ellátott feladatokhoz kiemelt, 
arányos költségvetési támogatásra jogosult.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/218. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

167. Kocsis Róbert képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv 

készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt 
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üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács a Balatoni Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság elnökének bevonásával a Tisza-tó Kiemelt Üdülőkörzete térségében a Tisza-tavi 
Térségi Fejlesztési Tanács a Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnökének 
bevonásával látja el. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/256. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

168. Dr. Kolber István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 
15. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben meghatározott 

feladatok tekintetében az érintett regionális fejlesztési tanácsok, illetve megyei 
területfejlesztési tanácsok szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 13. § (2) 
bekezdésében – a Balaton Fejlesztési Tanács esetében a 17. § (2)-(3) bekezdésében - felsorolt 
feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács 
keretében.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/152. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

169. Dr. Kolber István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 
15. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és működési szabályzatban 
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a) a működési költségek fedezetéről, 

b) a térségi fejlesztési tanács elnevezéséről, székhelyéről, részletes tevékenységéről, 

c) a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve elkülönült munkaszervezet 
létrehozásáról 

 
is rendelkezni kell. 
 
A térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításával 

kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/153. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

170. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője, 

c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált legfeljebb három képviselő, 

továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács, és a Velencei-tó - Vértes Fejlesztési Tanács 
tekintetében: 

d) a Kormány képviselője.” 
 

T/7730/32. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 175. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/31. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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171. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője, 
c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált [legfeljebb három] 

megyénként kettő-kettő képviselő, 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/168. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

172. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. 
§ (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai: 
 
c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált [legfeljebb] három képviselő, 
 
e) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált további három képviselő.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/221. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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173. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a 

Tftv. 15. § (8) és (11) bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője, 

c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált legfeljebb három képviselő, 

továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: 

d) az érintett területi gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője, 

[d)]e) a Kormány képviselője. 
 
 
(11) A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz [a területi 

gazdasági kamarák, kamaránként egy-egy képviselője,] a székhely szerint illetékes 
fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint az illetékes területi főépítész, 
valamint mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a 
megyei területfejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre 
felkérnek.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/63. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

174.  Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 12. § 
(1) bekezdésében a Tftv. 15. § (8) és a (12) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 

 

„(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács képviselője, 
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c) az e törvényben szabályozott valamennyi érintett kistérségi [fejlesztési] társulási 
tanácsok által delegált legfeljebb három képviselő, 

továbbá a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: 

d) a Kormány képviselője. 
 
(12) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanács illetékes képviselői a területüket érintő 

fejlesztési programok tárgyalása során a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal 
vehetnek részt.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/211. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

175. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésében a Tftv. 15. § 
(14) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(14) A Balaton Fejlesztési Tanács, és a Velencei-tó-Vértes Fejlesztési Tanács dönt a 

hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, és megállapodást köthet az érintett tárcákkal 
az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról.” 

 
T/7730/31. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 170. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/32. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

176. Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és 
Vidorné Szabó Györgyi, valamint Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) 
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bekezdésében a Tftv. 15/A. -15/B. §-ok az elhagyását javasolják(a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

„[(2) A Tftv. 15.§-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki: 

 

„15/A.§ (1) A főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó fejlesztési feladatok kivételével - a megyei területfejlesztési-, illetve kistérségi 
fejlesztési tanácsok e törvény szerinti feladatait a Fővárosi Önkormányzat 
Közgyűlése látja el. 

(2) A főváros területét és a főváros vonzáskörzetét érintő fejlesztésekkel és 
programokkal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése együttműködik az 
érintett önkormányzatokkal, kistérségi fejlesztési tanácsokkal, megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal. 

(3) A fővárosban kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. A Fővárosi 
Önkormányzat és az érintett megyei területfejlesztési tanács közreműködésével az 
érintett kerületi önkormányzatok a fővároson kívüli helyi önkormányzatokkal 
főváros környéki társulást hozhatnak létre a területfejlesztési feladatok ellátására. 

15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi 
Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a 
főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió 
fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.  

(2) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogi személy, 
nyilvántartására vonatkozóan a 10/A. § (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására 
és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) bekezdésének szabályai az irányadók. 

(3) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásakor az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat és az 
érintett regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 
13. § (2) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat 
látnak el a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és működési szabályzat 
rendelkezik a 15. § (5) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács szervezeti és működési 
szabályzatát a 16. § (5), (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint alkotja meg és 
fogadja el. A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács határozatképességét, 
valamint a döntések meghozatalával kapcsolatos eljárást a 16. § (8) bekezdése szerint 
állapítja meg.  

(6) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megállapodhat a regionális 
fejlesztési tanáccsal és a megyei területfejlesztési tanáccsal és más a térségi fejlesztési 
programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról. 

(7) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai: 

a) a főpolgármester, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács elnöke, 
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c) a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül 
választott 3 képviselő, 

d) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által a polgármester tagok közül 
delegált 3 képviselő, 

e) a Kormány képviselője. 

(8) A térségi fejlesztési tanács a tanácsban való részvételre minisztert vagy 
minisztereket is felkérhet. A térségi fejlesztési tanácsban való részvételt a részvételben 
érdekelt miniszter is kezdeményezheti. 

(9) A térségi fejlesztési tanács felkérhet a tanács munkájában való részvételre 
egyéb szervezeteket, személyeket is, de ezek létszáma a (7) bekezdés szerinti létszám 
egyharmadát nem haladhatja meg. 

(10) A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz a 
Hivatal képviselője, a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője, valamint az illetékes 
területi főépítész, a gazdasági kamarák kamaránként egy-egy képviselője, valamint 
mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a térségi 
területfejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre 
felkérnek 

(11) A kistérségi fejlesztési tanácsok képviselője és a kerületi polgármester a 
területüket érintő fejlesztési programok tárgyalása során a térségi fejlesztési 
tanácsban tanácskozási joggal részt vehetnek. 

(12) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököt 
(alelnököket) választ. Munkaszervezetét – a 12. § (4) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – maga alakítja ki. 

(13) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a 16. § 
(11)-(16) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Közigazgatási Hivatal 
vezetője látja el. 

 
(14) A főpolgármester és a főváros körül elterülő régió regionális fejlesztési 

tanácsának elnöke egyetértési jogot gyakorol a tanács döntései tekintetében.]” 
 

T/7730/171/2. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 272. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/171/1. és a /250. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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177. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 12. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 15/A. § (1)-(3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„15/A.§ [(1) A főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó 
fejlesztési feladatok kivételével - a megyei területfejlesztési-, illetve kistérségi fejlesztési 
tanácsok e törvény szerinti feladatait a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése látja el.] 

(2) A főváros területét és a főváros vonzáskörzetét érintő fejlesztésekkel és 
programokkal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése együttműködik az érintett 
önkormányzatokkal, kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsokkal, megyei területfejlesztési 
tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal. 

 
(3) A fővárosban kistérségi [fejlesztési] társulási tanács nem alakul. A Fővárosi 

Önkormányzat és az érintett megyei területfejlesztési tanács közreműködésével az érintett 
kerületi önkormányzatok a fővároson kívüli helyi önkormányzatokkal főváros környéki 
társulást hozhatnak létre a területfejlesztési feladatok ellátására. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/210/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

178. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 12. 
§ (2) bekezdésében a Tftv. 15/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) A főváros területét és a [főváros vonzáskörzetét] Budapesti Agglomerációt érintő 

fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 
együttműködik az érintett önkormányzatokkal, kistérségi fejlesztési tanácsokkal, megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/133. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
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- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

179.Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a 
Tftv. 15/A. – 15/B. § (1-(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
„(2) A Tftv. 15 .§-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki: 
 
„15/A. § (1) A főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó 

fejlesztési feladatok kivételével - valamint a megyei jogú városok területén a megyei 
területfejlesztési-, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok e törvény szerinti feladatait a Fővárosi 
Önkormányzat Közgyűlése, illetve a megyei jogú város közgyűlése látja el. 

 
(2) A főváros területét és a főváros vonzáskörzetét, valamint a megyei jogú városok 

területét és vonzáskörzetét érintő fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban a Fővárosi 
Önkormányzat Közgyűlése, illetve a megyei jogú város közgyűlése együttműködik az érintett 
önkormányzatokkal, kistérségi fejlesztési tanácsokkal, megyei területfejlesztési tanáccsal és a 
regionális fejlesztési tanáccsal. 

 
(3) A fővárosban, valamint a megyei jogú városokban kistérségi fejlesztési tanács nem 

alakul. A Fővárosi Önkormányzat és az érintett megyei területfejlesztési tanács 
közreműködésével az érintett kerületi önkormányzatok a fővároson kívüli helyi 
önkormányzatokkal főváros környéki társulást hozhatnak létre a területfejlesztési feladatok 
ellátására . 

 
15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió 

Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot , a megyei jogú városok és 
az adott régió Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros , illetve a megyei jogú város és 
agglomerációja területén a főváros, illetve a megyei jogú város, valamint a körülötte elterülő 
régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására. 

 
(2) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács és a megyei jogú város 

Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a 10/A. § (2) 
bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) 
bekezdésének szabályai az irányadók.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/245/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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180. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. 
§ (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
[15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi 

Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a 
főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió 
fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/33. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

181. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 12. 
§ (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a [Közép-Magyarországi 

Régió] Pest Megyei Fejlesztési Tanács[a] Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz 
létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió 
fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/134. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



 112

182. Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 15/B. § (1) és (3) bekezdéseinek más megfogalmazását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

[15/B. § (1) A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi 
Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a 
főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió 
fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.] 

„15/B. (1) A budapesti agglomeráció területfejlesztési céljainak, érdekeinek és 
feladatinak összehangolására Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács működik.”

 

[(3) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásakor az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat és az 
érintett regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 13. 
§ (2) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak 
el a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében.] 

 
„(3) A Fővárosi Önkormányzat, Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és a Pest 

megyei Területfejlesztési Tanács, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
egyetértésével megállapodásban rögzítik, hogy mely feladatokat látnak el a Budapesti 
Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében.”

 
T/7730/10/2. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 184. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/10/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

183. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. 
§ (3) bekezdésének a módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(3) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben 

meghatározott feladatok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat és az érintett regionális 
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fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 13. § (2) bekezdésében 
felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak el a Budapesti 
Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében. Az éves költségvetésük megállapításakor 
meghatározzák a közös fejlesztéseik forrását és annak finanszírozási módját.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/34. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz.nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

184. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a 
Tftv. 15/B. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
„(5) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács és a megyei jogú város 

Agglomerációs Fejlesztési Tanács szervezeti és működési szabályzatát a 16. § (5), (7) és (9) 
bekezdéseiben foglaltak szerint alkotja meg és fogadja el . A Budapesti Agglomerációs 
Fejlesztési Tanács és a megyei jogú város Agglomerációs Fejlesztési Tanács 
határozatképességét, valamint a döntések meghozatalával kapcsolatos eljárást a 16. § (8) 
bekezdése szerint állapítja meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/245/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

185. Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi Tibor  képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 15/B. (7) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(7) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai:/ 

„b) az érintett [regionális] megyei területfejlesztési tanács elnöke,” 
 

T/7730/10/1. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 180. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/10/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

186. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 12. 
§ (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. § (7) bekezdés b) pontjának a módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„(7) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai: 

b) [az érintett] a Pest Megyei [r]Regionális [f]Fejlesztési [t]Tanács elnöke,” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/135. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

187. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 12. 
§ (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. § (7) bekezdés d) pontjának a módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 15 .§-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„(7) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai: 
 

d) az összes érintett kistérség[i] fejlesztési tanács[ok]ainak elnöke [által a 
polgármester tagok közül delegált 3 képviselő],” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/136. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja



 115

- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

188. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. 
§ (7) bekezdésének a módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„(7) A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai: 

a) a főpolgármester, 

b) az érintett regionális fejlesztési tanács elnöke, 

c) a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 
képviselő, 

d) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által a polgármester tagok közül delegált 3 
képviselő, 

e) a Kormány képviselője. 
 
f) Érd és Gödöllő város polgármesterei.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/35. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

189. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a 
Tftv. 15/B. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 
„(8) A megyei jogú város Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagjai: 
 
a) a megyei jogú város polgármestere, 
b) az érintett regionális fejlesztési tanács elnöke, 
c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által a polgármester tagok közül delegált 5 

képviselő, 
d) a Kormány képviselője.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/245/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

190.Balsay István, valamint Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre, 
továbbá Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 15/B. § (14) bekezdésének az elhagyását javasolják: 

 
„[(14) A főpolgármester és a főváros körül elterülő régió regionális fejlesztési 

tanácsának elnöke egyetértési jogot gyakorol a tanács döntései tekintetében.]” 
 
Indokolás: Lásd a T/7730/36., 137. és a /210/2. sz. módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz.nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

191. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésében a Tftv. 16. § 
(3) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(3) A közhasznú társaság feladatai különösen:/ 
 
„a) kidolgozza - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Nemzeti Fejlesztési 

Terv és Programmal összhangban - a régió hosszú és középtávú területfejlesztési 
koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív 
munkarészeit;” 

 
T/7730/41. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 208. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/37. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

192. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § 
(1) bekezdésében a Tftv. 16. § (3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

„(3) A közhasznú társaság feladatai különösen: 

a) kidolgozza - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a régió 
hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és 
annak stratégiai és operatív munkarészeit; 

b) a régióban – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - összegyűjti az 
önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési projektelképzeléseit, 
részt vesz azok projektjavaslattá történő előkészítésében; 

c) folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

d) közreműködik regionális fejlesztési tanács által a központi és regionális forrásokra 
benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában; 

e) pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, [szervezi] 
közreműködik a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban 
meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a 
pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet; 

f) ellátja a regionális fejlesztési tanács által meghatározott egyéb feladatokat, 

g) külön megállapodás alapján részt vehet területfejlesztési programok 
lebonyolításában. 

 
(4) A regionális fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a regionális fejlesztési 
tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetései biztosítják. [A regionális 
fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhat befizetési 
kötelezettségeket, amelyről a tanács határozattal dönt. E befizetés elmulasztása esetén a 
tanács megkeresheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a tanács székhelye szerint 
illetékes igazgatóságát adók módjára történő behajtás érdekében. A regionális fejlesztési 
tanácsban a Kormány részéről tagként résztvevők befizetését a költségvetési 
hozzájárulás a költségvetési törvényben meghatározott mértékben biztosítja.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/208. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

193. Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 13. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 16. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 16. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(4) A regionális fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a regionális fejlesztési 
tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetései biztosítják. A regionális 
fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhat befizetési 
kötelezettségeket, amelyről a tanács [határozattal] minősített többséggel dönt. E befizetés 
elmulasztása esetén a tanács megkeresheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a tanács 
székhelye szerint illetékes igazgatóságát adók módjára történő behajtás érdekében. A 
regionális fejlesztési tanácsban a Kormány részéről tagként résztvevők befizetését a 
költségvetési hozzájárulás a költségvetési törvényben meghatározott mértékben biztosítja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/11. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

194. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 13. 
§ (1) bekezdésében a Tftv. 16. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 16. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(4) A regionális fejlesztési tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a regionális fejlesztési 
tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetései biztosítják. A regionális 
fejlesztési tanácsok működtetése az önkormányzatok számára nem jelenthet plusz anyagi 
terhet. A regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában meghatározhat 
befizetési kötelezettségeket, amelyről a tanács határozattal dönt. E befizetés elmulasztása 
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esetén a tanács megkeresheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a tanács székhelye 
szerint illetékes igazgatóságát adók módjára történő behajtás érdekében. A regionális 
fejlesztési tanácsban a Kormány részéről tagként résztvevők befizetését a költségvetési 
hozzájárulás a költségvetési törvényben meghatározott mértékben biztosítja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/138. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

195. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésében a Tftv. 16. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 16. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(5) A regionális fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatát maga állapítja 

meg. A szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni a tanács és a titkárság 
szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat[.] , ideértve kiemelten azt, 
hogy a különböző funkciókat – megállapodás alapján, figyelemmel a Tftv. 17. (2) 
bekezdésének c) pontjára – a különböző térségi központok lássák el. A szervezeti és működési 
szabályzat elfogadásához a tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek 
hiányában a szervezeti és működési szabályzat a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a 
tanács tagjai minősített többségének támogató szavazatával elfogadható.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/156. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

196. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 13. §-ában a 
Tftv. 16. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A Tftv. 16. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
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[2) A regionális fejlesztési tanács jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a 
10/A. § (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. 
§ (2) bekezdésének szabályai az irányadók. A regionális fejlesztési tanács munkáját, a 
tanács üléseinek előkészítését a tanács mellett működő titkárság segíti. A titkárság 
alkalmazottai a tanáccsal munkaviszonyban állnak. A regionális fejlesztési tanács a régió 
fejlesztési programja megvalósításával összefüggő fejlesztési döntéseinek az 
előkészítésére a régión belüli területfejlesztési intézmények információ ellátásának 
javítására, a kistérségi fejlesztési tanácsok munkájának segítésére közhasznú társaságot 
hoz létre. A közhasznú társaság külön megállapodás alapján elláthatja a titkársági 
feladatokat is.] 

 
„(2) A regionális fejlesztési tanács jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a 10/A. 

§ (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) 
bekezdésének szabályai az irányadók. A regionális fejlesztési tanács a régió fejlesztési 
programja megvalósításával összefüggő fejlesztési döntéseinek az előkészítésére a régión 
belüli területfejlesztési intézmények információ ellátásának javítására, a kistérségi fejlesztési 
tanácsok munkájának segítésére közhasznú társaságot hoz létre. A közhasznú társaság ellátja 
a titkársági feladatokat is.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/8. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

197. Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 16. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(2) A Tftv. 16. §-a a következő (7)-(16) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) A regionális fejlesztési tanács kijelöli a régió székhelyét, 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.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/148. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
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- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

198.  Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 16. § (8) és (11) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

„(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]. 

 

(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, 

 
b) szervezete, működése, gazdálkodása döntéshozatali eljárása, határozatai, illetve 

egyéb döntései nem sértenek-e jogszabályokat, az alapszabályt vagy egyéb szabályzatokat. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/209. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

199. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésében a Tftv. 16. § 
(10) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. 16. §-a a következő (7)-(16) bekezdéssel egészül ki:/ 
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„(10) A regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a 
székhely szerint illetékes fővárosi[,]  és megyei közigazgatási hivatal vezetője közösen látja 
el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/38. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

200. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 16. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

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

 
Indokolás: Lásd a T/7730/203. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

201. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 16. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

„(13) Ha a regionális fejlesztési tanács határidőn belül nem intézkedik a 
jogszabálysértés megszüntetése érdekében, vagy a regionális [terület]fejlesztési 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 



 123

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; 

 
c) 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.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/206. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

202. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § 
(2) bekezdésében a Tftv. 16. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

„(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 [terület]fejlesztési tanács 
törvényes működésének helyreállítása érdekében a tanács, annak szerve vagy tisztségviselője 
működését felfüggeszti, és felügyelőbiztost rendel ki a regionális [terület]fejlesztési tanács 
törvényes működésének helyreállítására; 

 
c) 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.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/192. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

203. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésében a Tftv. 
16. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasoljak: 

 

„(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; 

 
c) 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.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/260. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

204. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„17. § (1) A regionális fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a 

kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a térségi 
fejlesztési tanáccsal, a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi 
államigazgatási szervekkel, a területi gazdasági kamarákkal, továbbá a régió területén működő 
társadalmi szervezetekkel.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/207/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

205. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„17. § (1) A regionális fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a 

kistérségi fejlesztési tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a kiemelt térségi 
fejlesztési tanácsokkal, a térségi fejlesztési tanáccsal, a régió fejlesztésében közvetlenül és 
közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, a területi gazdasági kamarákkal, 
továbbá a régió területén működő társadalmi szervezetekkel.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/39. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

206. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(2) A regionális fejlesztési tanács 
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a) vizsgálja és értékeli a régió és kistérségei társadalmi-gazdasági helyzetét, környezeti 
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok 
eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja[;] területi információs 
rendszer végpontként működik.  

 

b) elfogadja - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a régió 
hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és 
annak stratégiai és operatív munkarészeit; 

 

c) ellátja a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait, egyezteti a kormányzati 
és a térségi érdekeket, biztosítja a régión belül a térségi szereplők közötti [koordinációt] 
együttműködést; 

 

d) pénzügyi tervet fogad el a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, 
javaslatot tesz a hazai (helyi, térségi, központi), közösségi és egyéb nemzetközi források 
összetételére és felhasználásának időbeli ütemezésére; 

 

e) forrásokat gyűjthet a működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

 

f) az e) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik, 
[gondoskodik] koordinálja a források hatékony és szabályszerű felhasználásá[ról]t, a 
programok céljainak érvényesülésé[ről]t; 

 

g) a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról évente tájékoztatja a 
minisztert; 

 

h) a régió fejlődésének elősegítése érdekében megállapodásokat köthet [külföldi] 
országhatáron túli régiókkal, részt vehet nemzetközi együttműködésekben, javaslatot [tehet a 
Kormánynak] tesz a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselő tag személyére, 
szakértői csoportokat hozhat létre a Régiók Bizottságába delegált képviselők munkájának 
segítésére;  

 

i) eseti megállapodást köthet az érintett tárcákkal az egyes régió szintű 
területfejlesztést, illetve az ágazati célkitűzések és feladatok végrehajtását szolgáló fejlesztési 
programok finanszírozására; 

 

j) előzetesen véleményezi az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési 
koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket; 
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k) javaslatot dolgoz ki a régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 
kezelésére, kezdeményezi a Kormánynál és az érintett minisztereknél intézkedés megtételét és 
saját forrásaival is segíti azok megvalósítását; 

 

l) [figyelemmel kíséri] javaslatot tesz a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai 
régióban jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik és elősegíti azok 
végrehajtását;  

 

m) koordinálja az ágazati miniszterek által regionális szinten létrehozott testületek 
fejlesztéspolitikai tevékenységét, illetve együttműködik más állami intézményekkel. Az 
ágazati miniszterek által regionális szinten létrehozott testületek a regionális fejlesztési tanács 
felkérésére beszámolóban tájékoztatják a tanácsot feladataik teljesítéséről, a testületek részére 
biztosított fejlesztési források regionális felhasználásáról; 

 

n) előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek 
régiót érintő fejlesztéseit. [Külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén ezen 
fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol.]  

 
o) tagot delegál az OP monitoring bizottságokba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/207/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

207. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

  /(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
„a) vizsgálja és értékeli a régió, kiemelt térség és kistérségei társadalmi-gazdasági 

helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a 
vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/40. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
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- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

208. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv.  17. § (2) bekezdés 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 /(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
„b) elfogadja - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Nemzeti Fejlesztési 

Terv és Programmal összhangban - a régió hosszú és középtávú területfejlesztési 
koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív 
munkarészeit;” 

 
T/7730/37. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 191. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/41. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

209. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 14. 
§-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés h) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
„h) a régió fejlődésének elősegítése érdekében megállapodásokat köthet külföldi 

régiókkal, részt vehet nemzetközi együttműködésekben, [javaslatot tehet a Kormánynak] 
dönt az országos önkormányzati szövetségekkel egyetértésben a Régiók Bizottságában (CoR) 
a régiót képviselő tagok személyére, szakértői csoportokat hozhat létre a Régiók Bizottságába 
delegált képviselők munkájának segítésére;” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/139. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

210. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés 
h) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
h) a régió fejlődésének elősegítése érdekében megállapodásokat köthet külföldi 

régiókkal, részt vehet nemzetközi együttműködésekben, az országos önkormányzati 
szövetségek egyetértésével javaslatot tehet a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a 
régiót képviselő tag személyére, szakértői csoportokat hozhat létre a Régiók Bizottságába 
delegált képviselők munkájának segítésére;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/230. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

211. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés 
n) pontjának az elhagyását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
„[n) előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási 

szervek régiót érintő fejlesztéseit. Külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén 
ezen fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/42. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

212. Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) 
bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 

 
„A regionális fejlesztési tanács a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakról a tagok 2/3-a 

szavazatával dönt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/159. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

213. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv.  17. § (3) 
bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A regionális fejlesztési tanács a (2) bekezdés d) pontja szerinti feladattal 

összefüggésben: 
 
g) megállapodást köthet a megyei területfejlesztési tanácsokkal a regionális 

programokba illeszkedő megyei fejlesztési programok megvalósítása érdekében.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/83. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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214. Gazda László, valamint Búsi Lajos, Becsó Zsolt és Nógrádi Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv.  17. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) [A (2) bekezdésben foglalt feladatokon túlmenően az érintett megyei 

területfejlesztési tanácsok, illetve érintettség esetén a Fővárosi Önkormányzat 
megállapodhatnak, hogy mely további feladatot látnak el a regionális fejlesztési tanács 
keretében.] A (2) bekezdésben foglalt, valamint az ezeken túlmenően jelentkező egyéb 
feladatok végrehajtása érdekében az érintett megyei területfejlesztési tanácsok, illetve 
érintettség esetén a Fővárosi Önkormányzat megállapodhatnak a regionális fejlesztési 
tanácsokkal a célszerű munka- és feladat-megosztás tárgyában.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/84. és a /195. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

215. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a 
Tftv. 17. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

[(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

aa)  a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 

ab) a régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak 
polgármesterei; 

ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a 
főpolgármester, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok 
polgármesterei által maguk közül választott 3 képviselő; 

 
ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei 

jogú város lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a 
lakosságszám növekedéséhez viszonyított csökkenő számú tagot 
delegálnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint; 
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ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot 
delegálnak: minden megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a 
regionális fejlesztési tanács testületébe szavazati jogú tagként; 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két 
képviselője; 

ag) a miniszter; 

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; 

bc) a régióban működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője; 

bd) a kistérségi megbízottak regionális koordinátora; 

be) a régióban működő térségi fejlesztési tanács képviselője; 

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

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

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

bi) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője; 

bj) a Magyar Államkincstárnak a tanács székhelye szerint illetékes Területi 
Igazgatósága képviselője; 

bk) az illetékes területi főépítész; 

bl) a Központi Statisztikai Hivatalnak a tanács székhelye szerint illetékes 
megyei igazgatója; 

 
c) meghívottként az e szervezeteket érintő napirendek tárgyalásán 

tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek 
képviselői, amelyeket a regionális fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit 
az ülésen való részvételre felkérnek.] 

 
 
/A Tftv. 17. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(6) A regionális fejlesztési tanács tagjai : 
a) a tanács illetékességi területén működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 
 
b) a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter, a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési, a környezetvédelmi és vízügyi, a belügy-, a gazdasági és közlekedési, az 
egészségügyi, szociális és családügyi, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az oktatási, az 
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informatikai és hírközlési, a pénzügyminiszter, valamint a gyermek-, ifjúsági és 
sportminiszter egy-egy képviselője; 

 
c) az érintett többcélú kistérségi társulások illetve kistérségi fejlesztési tanácsok 

megyénként egy-egy képviselője; 
 
d) a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok polgármesterei; 
 
e) a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, 
továbbá a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tekintetében: 
 
f) a Kormány kinevezett képviselője; 
 
g) a főpolgármester vagy képviselője; 
 
h) a fővárosi kerületi önkormányzatok egy képviselője, valamint 
 
i) a régió többcélú kistérségi társulásainak, illetve kistérségi fejlesztési tanácsainak 

további legfeljebb kettő képviselője." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/158/10 sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

216.  Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a 
Tftv.  17. § (6) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

/(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

aa) [a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei] a régióban 
működő megyei területfejlesztési tanácsok 6-6 képviselője, amelynek tagjai a megyeri 
területfejlesztési tanácsok elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei; 

[ab) a régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak 
polgármesterei;] 
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a[c]b) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, 
valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 
képviselő; 

 
[ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei jogú 

város lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a lakosságszám 
növekedéséhez viszonyított csökkenő számú tagot delegálnak a 2. számú mellékletben 
foglaltak szerint; 

ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot delegálnak: 
minden megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a regionális fejlesztési tanács 
testületébe szavazati jogú tagként; 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két 
képviselője;] 

 
a[g]c) a miniszter; 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/149. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

217. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 14. 
§-ában a Tftv.  17. §. (6) bekezdés a) pont ac) alpontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester[, 

valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül 
választott 3 képviselő];” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/140. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

218. Szabó Imre képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés 
ac) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
c) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ac) a [Közép-Magyarországi Regionális] Budapesti Agglomerációs Fejlesztési 

Tanácsban a főpolgármester, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk 
közül választott 3 képviselő;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/160/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

219. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) 
bekezdés ac) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
d) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, valamint a 

fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 képviselő, a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke, a Balaton kiemelt üdülőövezettel érintett tanácsok munkájában;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/222. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

220. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
e) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

bb)  a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 

ab) a régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak polgármesterei; 

ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, valamint 
a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 képviselő; 

 
[ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei jogú város 

lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a lakosságszám növekedéséhez 
viszonyított csökkenő számú tagot delegálnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint; 

ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot delegálnak: minden 
megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a regionális fejlesztési tanács testületébe 
szavazati jogú tagként;] 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként [két-két] három-három 
képviselője; 

ag) a miniszter; 

f) 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; 

bc) a régióban működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője; 

bd) a kistérségi megbízottak regionális koordinátora; 

be) a régióban működő térségi fejlesztési tanács képviselője; 

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

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

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

bi) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője; 

bj) a Magyar Államkincstárnak a tanács székhelye szerint illetékes Területi Igazgatósága 
képviselője; 

bk) az illetékes területi főépítész; 
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bl) a Központi Statisztikai Hivatalnak a tanács székhelye szerint illetékes megyei 
igazgatója; 

bm) a Tanács székhelye szerint illetékes Munkaügyi Központ megyei igazgatója; 

 

c) meghívottként az e szervezeteket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal 
vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a regionális 
fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre felkérnek.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/207/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

221. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv.  17. § (6) bekezdés 
a) pont af) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
af) [a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két 

képviselője] a régióban működő gazdasági kamarák megyénként delegált két-két 
képviselője;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/85. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

222. Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és 
Vidorné Szabó Györgyi képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv.  17. § (6) bekezdés 
a) pont af) alpontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két képviselője, 

a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács esetében az érintett kistérségi 
fejlesztési tanácsok által a polgármester tagok közül delegált három képviselő;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/173. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

223. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés 
a) pontját új ah) alponttal javasolja kiegészíteni: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ah) az érintett megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsokba delegálási joggal rendelkező 

munkaadói és munkavállalói szervezetek megyénként delegált két-két képviselője.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/86. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

224. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) 
bekezdés a) pontját új ah) alponttal kiegészíteni és a bi) pont elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 



 139

„a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ah) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője 
 
[bi) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/248. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

225. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés 
b) pont bj) alpontjának a következő módosítását javasolja:  

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában/ 
 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 
„bj) Magyar Államkincstárnak [a tanács székhelye szerint illetékes Területi 

Igazgatósága képviselője] a megyei szervezetei által megválasztott képviselője;” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/157. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

226. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) 
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a b) alpontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

  aa) a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 

ab) régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak polgármesterei; 

ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, 
valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 
képviselő; 

 
ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei jogú város 

lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a lakosságszám növekedéséhez 
viszonyított csökkenő számú tagot delegálnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint; 

ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot delegálnak: 
minden megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a regionális fejlesztési tanács 
testületébe szavazati jogú tagként; 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két képviselője; 

ag) a miniszter; 

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

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

 

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;]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/43. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

227. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) 
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a módosító javaslat 
elfogadása esetén az a) és b) alpontok számozása értelemszerűen változik): 
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/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

  aa) a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 

ab) régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak polgármesterei; 

ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, 
valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 
képviselő; 

 
ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei jogú város 

lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a lakosságszám növekedéséhez 
viszonyított csökkenő számú tagot delegálnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint; 

ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot delegálnak: 
minden megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a regionális fejlesztési tanács 
testületébe szavazati jogú tagként; 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két képviselője; 

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

[ag]ah) a miniszter; 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

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

 
Indokolás: Lásd a T/7730/62. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

228. Gazda László képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés 
b) pont ba) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
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„b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a régióban működő [gazdasági kamarák régió szinten delegált egy-egy] 
kisebbségi önkormányzatok egy képviselője;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/87. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

229. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre, valamint Nagy Kálmán 
képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontjának 
a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
 

„b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 
 

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

Indokolás: Lásd a T/7730/141., és a /169. sz. módosító javaslatok indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

230. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a 
Tftv. 17. § (6) bekezdés b) pont bc) és bf) alpontjának az elhagyását javasolják (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 
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b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

„[bc) a régióban működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy 
képviselője; 

 

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

Indokolás: Lásd a T/7730/234. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

231. Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. § (6)-(8) bekezdések következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában/ 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt/ 
 

„bk) az illetékes területi főépítész, valamint illetékesség szerint a fővárosi és a megyei 
főépítészek; 

 

(7) a) A (6) bekezdés ag) pontjában felsorolt miniszter képviseletét állásfoglalásra 
jogosult állandó megbízottja látja el. Az állandó megbízottat csak a megbízó miniszter által 
írásban felhatalmazott személy helyettesítheti. Az egységes kormányzati álláspont kialakítása 
és képviselete érdekében a tagsággal nem rendelkező miniszterekkel az őket érintő 
napirendekkel kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a miniszter a Hivatal közreműködésével 
gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkező miniszterek és a regionális 
fejlesztési tanácsok közötti egyeztetés rendszerét. A tanács ülésén a tagsági joggal nem 
rendelkező napirenddel érintett miniszter képviselője részt vehet és felszólalhat. 

 
b) A szavazati joggal rendelkező tagot a tag által írásban állásfoglalásra teljes körűen 

felhatalmazott képviselő helyettesítheti. 
 
c) A tanácskozási joggal rendelkező tagot a tag által írásban vélemény-nyilvánításra 

felhatalmazott képviselő helyettesítheti. 
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(8) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a régió területén működő bírósági 
nyilvántartásba vett területfejlesztési, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő 
szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására közösen egyeztető 
fórumot hoznak létre és a regionális fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. 
Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/12. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

232. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. § (7)-(10) bekezdéseinek a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„(7) A (6) bekezdés ag) pontjában felsorolt miniszter képviseletét állásfoglalásra 

jogosult állandó [megbízottja] régióigazgatója látja el. A[z állandó megbízottat] 
régióigazgatót csak a megbízó miniszter által írásban felhatalmazott személy helyettesítheti. 
Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében a tagsággal nem 
rendelkező miniszterekkel az őket érintő napirendekkel kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a 
miniszter a [Hivatal] régióigazgató közreműködésével gondoskodik, valamint kialakítja a 
tagsággal nem rendelkező miniszterek és a regionális fejlesztési tanácsok közötti egyeztetés 
rendszerét. A tanács ülésén a tagsági joggal nem rendelkező napirenddel érintett miniszter 
képviselője részt vehet és felszólalhat. 

 

(8) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a régió területén működő bírósági 
nyilvántartásba vett területfejlesztési, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő 
szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására Szervezési és 
Működési Szabályzattal ellátott egyeztető fórumot hoznak létre és a regionális fejlesztési 
tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott 
napirend tárgyalásakor ismertetni kell, amennyiben a véleményt az egyeztető fórum írásban 
legkésőbb nyolc nappal az ülést megelőzően a munkaszervezethez eljuttatja. 

 

(9) A tanácskozási joggal rendelkezők az elfogadott napirend tárgyalása során 
felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel és kifejthetik a véleményüket, javaslatot tehetnek. E 
bekezdés szabályai alkalmazandók a kistérségi [fejlesztési] társulási tanács, a térségi 
fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács esetében is. 
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(10) A kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsok elnökei részvételével [megyénként] 
régiónként kistérségi fórum működik. A kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsok a regionális 
fejlesztési tanács napirendjeivel kapcsolatban a kistérségi fórumon fejtik ki véleményüket. A 
kistérségi fórum állásfoglalását a regionális fejlesztési tanács ülésén az adott napirend 
tárgyalásakor a delegált képviselő ismerteti. A kistérségi fórum választja meg a (6) bekezdés 
af) pontjában foglalt képviselőket. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/207/4. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

233. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a 
Tftv. 17. § (7), (10) és (13) bekezdésének a következő módosítását javasolják (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 
„(3) A Tftv. 17. §(7)-(9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a 

következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki: 
 
(7) A (6) bekezdés [ag)] b) pontjában felsorolt miniszter képviseletét állásfoglalásra 

jogosult állandó megbízottja látja el. Az állandó megbízottat csak a megbízó miniszter által 
írásban felhatalmazott személy helyettesítheti. Az egységes kormányzati álláspont kialakítása 
és képviselete érdekében a tagsággal nem rendelkező miniszterekkel az őket érintő 
napirendekkel kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a miniszter a Hivatal közreműködésével 
gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkező miniszterek és a regionális 
fejlesztési tanácsok közötti egyeztetés rendszerét. A tanács ülésén a tagsági joggal nem 
rendelkező napirenddel érintett miniszter képviselője részt vehet és felszólalhat. 

 
(10) A kistérségi fejlesztési tanácsok illetve a többcélú kistérségi társulások elnökei 

részvételével megyénként kistérségi fórum működik . A kistérségi fejlesztési tanácsok illetve 
a többcélú kistérségi társulások a regionális fejlesztési tanács napirendjeivel kapcsolatban a 
kistérségi fórumon fejtik ki véleményüket. A kistérségi fórum állásfoglalását a regionális 
fejlesztési tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor a delegált képviselő ismerteti. A 
kistérségi fórum választja meg a (6) bekezdés [af)] c) és i) pontjában foglalt képviselőket. A 
képviselők személyére javaslatot tesz a megyei területfejlesztési tanács elnöke, javaslatot 
tehet a kistérségi fórum bármely tagja. A jelölt képviselővé választásához a fórum tagjai több 
mint felének támogató szavazata szükséges. 
 

(13) A regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatában 
szabályozhatja a kisebbségi önkormányzatok és az illetékes térségi fejlesztési tanács, 
részvételét a tanács munkájában.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/158/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

234. Dr. Mikes Éva és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 14. §-ában a 
Tftv. 17. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén 
a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„[(8) Konzultációs joggal rendelkeznek mindazon a régió területén működő 

bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési, valamint a nők és férfiak 
esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések 
megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre és a regionális fejlesztési tanácsnál 
jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend 
tárgyalásakor ismertetni kell.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/243. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

235. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 14. 
§-ában a Tftv. 17. § (11) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„[(11) A miniszter képviselőjének ellenszavazata esetén - amennyiben azt a 

képviselő már az ülésen jelzi - a miniszter tizenöt napon belül kezdeményezheti az adott 
kérdés újratárgyalását. Ugyanabban az ügyben azonban e jogát csak egyszer 
gyakorolhatja. Ha a 17.§ (2) bekezdésének f) pontját érintő kérdésben két alkalommal 
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kisebbségben marad, a miniszter a döntés célszerűsége tekintetében az Országos 
Területfejlesztési Tanács döntését kérheti.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/142. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz.nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

236. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 14. §-
ában a Tftv. 17. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„(12) A regionális fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai sorából állandó 
elnököt és társelnököt (társelnököket) választ. Az elnök megbízatása az önkormányzati 
választásokat követően a regionális fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/207/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

István képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Tftv. 19. § (2) bekezdés 
c) pontjának a következő módosítását

237. Balsay 
 javasolja: 

 

/A Tftv. 19. §-ának (2) bekezdése a következő c) , d) és e) pontokkal egészül ki:/ 

 
  /A területi főépítész:/ 

„c) állást foglal a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi 
tervekkel, továbbá a településrendezési terveknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzatok véleményének 
kikérése után, a 23/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével; 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

Indokolás: Lásd a T/7730/59. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

238. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Tftv. 19. § (2) bekezdés 
d) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik) 

 
/A Tftv. 19. §-ának (2) bekezdése a következő c), d) [és e)] pontokkal egészül ki:/ 

/A területi főépítész:/ 

 

 

„c) állást foglal a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi 
tervekkel, továbbá a településrendezési terveknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési tervekkel való összhangjáról, a 23/A. §-ban foglaltak figyelembe vételével; 

[d) ellátja a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárással összefüggő 
hatósági feladatokat;] 

[e)] d) szakhatóságként közreműködik a területrendezési tervekben szereplő külön 
jogszabályban meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények hatósági 
engedélyezési eljárásában.” 

 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 239. számú pontjában foglaltakkal. 
T/7730/45. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/44. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
 

239. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a Tftv. 19. § (2) bekezdés 
e) pontjának az elhagyását javasolja: 
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/A Tftv. 19. §-ának (2) bekezdése a következő c), d) [és e)]  pontokkal egészül ki:/ 

/A területi főépítész:/ 
 
[e) szakhatóságként közreműködik a területrendezési tervekben szereplő külön 

jogszabályban meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 
hatósági engedélyezési eljárásában.]” 

 
T/7730/44. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 238. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/45. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

240. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 15. §-
ában a Tftv. 19. § (2) bekezdés e) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 
/A Tftv. 19. §-ának (2) bekezdése a következő c), d) és e  pontokkal egészül ki:/ 

/A területi főépítész:/ 
 
„e) szakhatóságként közreműködik a megyei területrendezési tervekben szereplő külön 

jogszabályban meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények hatósági 
engedélyezési eljárásában.” 

Indokolás: Lásd a T/7730/188. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

 

241. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
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„(1) A Tftv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe [a következő] az alábbi 
rendelkezések lép: 

Indokolás: Lásd a T/7730/155/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 

 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 17. §-
ában a Tftv. 21/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását

 

242.  Nógrádi 
 javasolják: 

/1) A Tftv. 21.§-át követően a következő címmel, valamint 21/A. §-sal egészül ki:/ 

 

 

 

„A területfejlesztés hatékonyságát növelő feladat- és forráskoordináció 

21/A. § (1) A fejlesztési források hatékonyabb felhasználása, a gazdaság arányosabb 
térszerkezetének kialakítása, a területi különbségek mérséklése érdekében a területfejlesztési 
célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő 
felhasználása – az érintett miniszterek együttműködésével – a [miniszter] Kormány 
forráskoordinációjával történik. A forráskoordinációval kapcsolatos feladatok ellátásában a 
Hivatal külön jogszabályban meghatározott feladatkörében közreműködik.” 

 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

Indokolás: Lásd a T/7730/189. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
 

243. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 

 
„(3) A Tftv. 23.§ (3) bekezdésének e) pontja helyébe [a következő] az alábbi 

rendelkezés lép:” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/155/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

244. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (1) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/23/A. § (1) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során/ 

„b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre 
vetített hossza legfeljebb +/- 10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti 
tervében (2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól[, kivéve ha külön 
jogszabály alapján lefolytatott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat  nagyobb eltérést indokol];” 

Indokolás: Lásd a T/7730/46. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

 

 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (1) 

bekezdés b) pontjának a következő módosítását

 

245. Balsay 
 javasolja: 

 

/23/A. § (1) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során/ 
 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

„b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre 
vetített hossza legfeljebb +/- [10]20 %-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv 
szerkezeti tervében (2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve ha 
külön jogszabály alapján lefolytatott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat  nagyobb eltérést indokol;” 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

Indokolás: Lásd a T/7730/60. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

246. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (1) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

/23/A. § (1) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során/ 
 
„b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre 

vetített hossza legfeljebb +/- [10] 15 %-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv 
szerkezeti tervében (2. számú rajzi mellékletében) ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve ha 
külön jogszabály alapján lefolytatott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat  nagyobb eltérést indokol;” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/170. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását

247. Balsay 
 javasolja: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

 
/23/A. § (1) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során/ 

„c) az országos övezetek által érintett területeket az Országos Területrendezési Terv 
szabályozása alapján az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell 
lehatárolni.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/47. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

248. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (2) 
bekezdés b) és c) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

/23/A. § (2) A településrendezési tervek készítése során/ 

„b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/- [5]10 %-kal térhet el a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal-változattól, kivéve ha 
külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja; 

 
c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az 

érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a 
kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része 
legfeljebb +/- [5]10 %-kal változhat;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/60. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

249. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (2) 
bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
 

/(2) A településrendezési tervek készítése során/ 
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„b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/- 5 %-kal térhet el a kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal-változattól[, kivéve 
ha külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja];” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/48. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (2) 

bekezdés c) pontjának a következő módosítását

 

250. Balsay 
 javasolja: 

/(2) A településrendezési tervek készítése során/ 
 
„c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által az Országos 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
 

Területrendezési Tervben érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása 
alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a 
település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/- 5 %-kal változhat;” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/49. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

251. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
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„(3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 
nyomvonalának meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék, illetve települések 
határán a folyamatos kapcsolódást [lehetőségét].” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/50. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/A. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását

252. Balsay 
 javasolja: 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
 
„(5) Az országos övezetek határait a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési 

tervekben az Országos Területrendezési Terv és

 

 az érdekelt államigazgatási szervek 
állásfoglalása alapján kell kijelölni.”  

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/51. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
 

253. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 18. 
§-ában a Tftv. 23/C. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

/A területrendezési terv készítésére és elfogadására vonatkozó eljárási szabályok/ 
 

„23/C. § (1) A kiemelt térség és a megye területrendezési tervét (a továbbiakban 
együtt: tervjavaslatot) egyeztetni kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, 
önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, valamint az érdekelt társadalmi 
szervezetekkel. A véleményezésre legalább 60 nap határidőt kell biztosítani. Jelen paragrafust 

 



 156

érintő, külön jogszabályban meghatározott rendelkezések hatályba lépésének időpontja 
legkésőbb e törvény hatályba lépése.” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/143. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

254. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 18. §-
ában a Tftv. 23/D. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
 
„23/D. § (1) A megyei területrendezési tervekben nem szereplő, külön jogszabályban 

meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 
területi elhelyezéséhez a területi főépítész térségi terület-felhasználási engedélye szükséges.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/190/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

255. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/D. § (6) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
 
„[(6) A területi főépítész a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárás során 

kikéri a megyei önkormányzatok véleményét, majd az eljárást követően a térségi 
terület-felhasználási engedélyt és az engedélyezési tervdokumentációt  megküldi a 
kérelmezőnek és a megyei önkormányzatnak.]” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/52. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 18. §-
ában a Tftv. 23/E. §-ának az elhagyását

256. Nógrádi 
 javasolják: 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 

 

„[23/E. § (1) A 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területrendezési 
terveinek előkészítő fázisát követően a külön jogszabályban meghatározott döntéstől a 
területrendezési terv elfogadásáig – de legfeljebb 2 évig – az érintett települések, 
településrendezési tevékenységük során (beleértve a korábbi tervek módosítását és 
elfogadását is) a beépítésre szánt területük kiterjedését a hatályos településrendezési 
eszközeikben rögzítettekhez képest nem növelhetik. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése miatt felmerülő kártalanítási 

ügyekben a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/190/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
 

257. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Tftv. 23/E. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

 
„23/E. § (1) A 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területrendezési 

terveinek előkészítő fázisát követően a külön jogszabályban meghatározott döntéstől a 
területrendezési terv elfogadásáig – de legfeljebb 2 évig – az érintett települések, 
településrendezési tevékenységük során (beleértve a korábbi tervek módosítását és 

/A Tftv. 23. §-át követően a 23/A -23/E. §-okkal egészül ki:/ 
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elfogadását is) a beépítésre szánt területük kiterjedését a hatályos településrendezési 
eszközeikben rögzítettekhez képest [nem] a kormány engedélyével növelhetik.” 

Indokolás: Lásd a T/7730/53. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

258. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a Tftv. 27. §-át új (1) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerûen változik): 

 
„(1) A kistérségek megállapításának, lehatárolásának és megváltoztatásának rendjét, 

valamint az egyes kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelyének jegyzékét 
külön törvény határozza meg.”  

 
Indokolás: Lásd a T/7730/232. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

259. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a Tftv. 27. § (1) bekezdés 
c) pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 

/(2) A Tftv. 27. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 

 

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
„[c) a kistérségek megállapításának, lehatárolásának és megváltoztatásának 

rendjét, valamint az egyes kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek 
székhelyének jegyzékét;]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/231. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

260. Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 19. § 
(4) bekezdésében a Tftv. 27. § (1) bekezdés n) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 

/(4) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő k)-q) pontokkal egészül ki:/ 

„n) a kistérségi [fejlesztési] társulási tanácsok szakmai munkaszervezetei (szolgáltató 
irodák) létrehozásának, valamint működésének [részletes szabályait] forrásbiztosítását,” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/191. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

261. Dr. Gémesi György, Ékes József és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 19. 
§ (4) bekezdésében a Tftv. 27. § (1) bekezdés n) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

/(4) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő k)-q) pontokkal egészül ki:/ 

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 

„n) a kistérségi fejlesztési tanácsok szakmai munkaszervezetei (szolgáltató irodák) 
létrehozásának, valamint működésének [részletes] főbb szabályait,” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/144. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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262. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 19. § (4) 
bekezdésében a Tftv. 27. § (1) bekezdés o) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 
/(4) A Tft . 27. §-ának (1) bekezdése a következő k)-q) pontokkal egészül ki:/ 

 

 

 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 

[o) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok 
és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a regionális fejlesztési 
tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács átalakulásával 
kapcsolatos feladatait és a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjét,] 

„o) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és 
a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács 
átalakulásával kapcsolatos feladatait, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás 
rendjét - továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályait;" 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/12. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

263. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 19. § (4) bekezdésében a Tftv. 27. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(4) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő k)-[q]r) pontokkal egészül ki:/ 

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 

„k) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályait; 

l) a területfejlesztést közvetlenül és közvetve szolgáló pénzeszközök koordinációjának 
a pályázati rendszerre is kiterjedő részletes szabályait; 

m) a területfejlesztés intézményeinek a fejlesztési elképzelések összegyűjtésével, 
számbavételével, megvalósításának kidolgozásával, és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás 
rendjével kapcsolatos feladatait és eljárás rendjét; 

n) a kistérségi fejlesztési tanácsok szakmai munkaszervezetei (szolgáltató irodák) 
létrehozásának, valamint működésének részletes szabályait, 

o) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a regionális fejlesztési tanács, 
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a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos 
feladatait és a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjét, 

p) a regionális fejlesztési tanácsokkal a régió társadalmi, gazdasági fejlesztése 
érdekében kötendő megállapodások részletes szabályait, 

 
q) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítésének eljárási 

szabályait és tartalmi követelményeit 
 
r) az agglomeráció, az agglomerálódó térség és a településegyüttes területrendezési 

terveik összehangolásának szabályait” 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás15., 16., 17. számú pontjában 
 foglaltakkal. 

 

Indokolás: Lásd a T/7730/57. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

264. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 19. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(6) A Tftv . kiegészül az e törvény mellékleteit képező 1. [és 2.] számú melléklettel." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/158/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

265. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 20. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 

 
„Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés l) pontja helyébe [a 

következő] az alábbi rendelkezés lép:” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/155/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 

 
 

266. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 

 
„Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi 

XXXIX. törvény melléklete kiegészül a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: a 
területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter” alcímmel, valamint „VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 100 % és Regionális Fejlesztési 
Holding Rt. 100 %” szövegrésszel, valamint ezzel egyidejűleg a „Tulajdonosi jogokat 
gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” alcím alatti felsorolásból 
hatályát veszti „a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 
100 % és Regionális Fejlesztési Holding Rt. 100%” szövegrész.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/155/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

József képviselő a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdés felvezető 
szövegének a következő módosítását

 

267. Gulyás 
 javasolja: 

 
„(2)A BTT. Tv. 59. § (1)-(3) bekezdése helyébe [az alábbi] a következő rendelkezés 

lép:” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/155/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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268. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. §-ának az 
elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 

 
[A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 37. §-ának (2) bekezdése, 

valamint (3) bekezdése a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrészt 
követően kiegészül „a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszterrel” 
szövegrésszel.] 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/158/15. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

269. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § (1) 
bekezdésében a következő módosítását javasolják: 

 
„(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – [2004. május 1-jén] a 

kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.” 
 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja

Indokolás: Lásd a T/7730/158/16. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

270. Szabó György és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § (4) 
bekezdésében a következő módosítását javasolják: 

 
„(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tftv. 12.§-ának (5) 

bekezdése és (8)-(14) bekezdései, a 13. §-ának (4)-(5) bekezdése, a [16. §-ának (3) 
bekezdése] 14. § (9) bekezdése, valamint a 26.§-ának (8) bekezdése.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/158/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

271. Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklete első bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

 
„Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 
székhelye:

/A régiók illetékességi területe és székhelye/ 

 [Győr] Szombathely” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

272. Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és 
Vidorné Szabó Györgyi képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását javasolják: 

 
 

 
Közép-Magyarországi Régió (Budapest és a budapesti agglomerációs településeket 

/A régiók illetékességi területe és székhelye/ 

magukba foglaló kistérségek, Pest megye) 
székhelye: Budapest 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 176. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/171/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
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- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

abó Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő 
módosítását

273. Sz
 javasolja: 

„A régiók illetékességi területe és székhelye 

Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 

 

 

székhelye: Győr 
 
Közép-Dunántúli Régió (Veszprém megye, Fejér megye[, Komárom-Esztergom 
megye]) 
székhelye: Székesfehérvár 

Dél-Dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
 

székhelye: Pécs 
 
Közép-[Magyarországi]Dunavölgyi Régió ([Budapest,] Komárom-Esztergom 
megye, Nógrád megye, Pest megye) 
székhelye: Budapest 

Észak-Magyarországi Régió (Heves megye, [Nógrád megye,] Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) 
székhelye:

 

 Miskolc 
 
Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye) 
székhelye: Debrecen 

Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye) 
 

székhelye: Szeged 
 
Budapesti Agglomerációs Régió (Budapest főváros) 
székhelye: Budapest” 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
Indokolás: Lásd a T/7730/160/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
mellékletének a következő módosítását

274. 
 javasolják: 

„Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 

 
/A régiók illetékességi területe és székhelye/ 

 

[székhelye: Győr] 
 
Közép-Dunántúli Régió (Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom 
megye) 
[székhelye: Székesfehérvár] 

Dél-Dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
 

[székhelye: Pécs] 
 
Közép-Magyarországi Régió (Budapest, Pest megye) 
[székhelye: Budapest] 

Észak-Magyarországi Régió (Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) 

 

[székhelye: Miskolc] 
 
Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye) 
[székhelye: Debrecen] 
 
Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye) 
[székhelye: Szeged]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/150. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

275. Dr. Pusztai Gyula és Szabó Lajos, valamint Szabó György és dr. Wekler 
Ferenc képviselők a törvényjavaslat 2. számú melléklet elhagyását javasolják: 

 
[2. számú melléklet 
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A megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés által a regionális fejlesztési 
tanácsokba delegált tagok száma 

 

 
Lakosságszám (fő) Delegálható összes személyek 

száma 
                 -    100.000 1 fő 
   100.001 -    300.000 2 fő 
   300.001 -    600.000 3 fő 
   600.001 – 1.000.000 4 fő 
1.000.001 – 1.500.000 5 fő 
1.500.001 - 6 fő 

] 
 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. támogatja

Indokolás: Lásd a T/7730/147., és a /158/14. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
- a Gazdasági biz. támogatja 
- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. májua 20. 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

bizottság elnöke bizottság elnöke 

bizottság elnöke bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

 
 

Lasztovicza Jenő s.k., 
az Idegenforgalmi 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 


