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2004 MAJ 11. Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint
az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló T/9938. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 11 . §-ának elhagyását javasolom :

„[11 . § (1) A VTT létesítményeinek építése során a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LILI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény szerinti
környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban (előzetes vizsgálati szakasz, részletes vizsgálati
szakasz), valamint a vízjogi engedélyezési eljárásokban első fokon

a) a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban (előzetes vizsgálati szakasz, részletes vizsgálati
szakasz) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kijelölt egy, a Tisza-völgyben
működő Környezetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban : környezetvédelmi hatóság)
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az azonos illetékességű vízügyi felügyelettel
együttműködve ;

b) a vízjogi engedélyezési eljárásokban : a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által
kijelölt egy, a Tisza-völgyben működő Vízügyi Felügyelet (a továbbiakban : vízügyi hatóság)
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az azonos illetékességű Környezetvédelmi
Felügyelőséggel együttműködve.

(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati szakaszban a közszemlére tételi
kötelezettségét és a részletes vizsgálati szakaszban a közmeghallgatási kötelezettségét (Kvty . 93 .
§) a beruházó bevonásával teljesíti .]"

Indokolás

A törvényjavaslat az egységes eljárási elvek biztosítása érdekében a területileg illetékes eljáró hatóságok
helyett egy kiválasztott területi hatóság kijelölését irányozza elő . Az ilyen jellegű kijelölés felesleges, az
egységes eljárás a jogszabályok szakszerű alkalmazásából egyenesen következik . Ezen túlmenően
tovább hosszabbítja az eljárást, mivel a területileg illetékes hatóság bevonása is a helyismeret miatt
elkerülhetetlen .
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