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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdés és a 102 .§ (1) bekezdése alapján „a Tiszavölgyi árvízi
biztonságnak növelését, valamint az érintett térség terület-és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
szóló T/9938 sz. törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő .
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Módosító javaslat

A törvényjavaslat 8 . § (1) és (2) bekezdése, valamint 9. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

8.§

(1) E tőrvény által elrendelt használati korlátozások ellenértékét az árvízi tározó területéhez
tartozó termőföldnek a vízügyi felügyelet határozatának meghozatalakor az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosát, vagy jogutódját a tulajdoni illetőségének, illetőleg
eszmei hányadának arányában az ingatlannak az árvíz visszatartására szolgáló rendelkezésre
állása és a hasznosítás részleges korlátozása következtében a földtulajdon értékében előálló
értékcsökkenés miatt - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - arendelkezésre állás, illetve
a hasznosítás részleges korlátozása megszűnéséig [egyszeri] évenkénti térítés illeti meg .

(2) A Magyar Állam tulajdonát képező földrészlet esetén a vagyonkezelő nem jogosult
[az egyszeri] az(1) bekezdés szerinti térítésre.

9. §.

(1) A 8. §(1) bekezdés szerinti térítés megfizetéséről a vízügyi felügyelet az 5 . § (2)
bekezdés szerinti határozatában évenként dönt [ gondoskodik az egyszeri térítés
kifizetéséről] .

(2) A [z egyszeri] térítés alapján a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme,
aranykorona értéke [(a továbbiakban : Ak). Az egyszeri térítés] melynek mértéke
aranykoronánként 6000 forint_ [Akként]



Indokolás

Az egyszeri térítés, amit a törvényhozó az árvízi tározó területekhez tartozó termőföldek
telekkönyvi nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosaa vagy jogutódja számára, az ingatlannak az
árvíz visszatartására szolgáló rendelkezésre állás és az e miatt bekövetkezett értékcsökkenés
ellenértékeként biztosít lényegében jó szándékú kezdeményezés, de annak módjával nem
lehet egyetérteni .

A javaslat 7 . §-a hosszasan sorolja fel azokat a korlátozásokat, amelyek a tulajdonost
földjének rendeltetésszerű használatában korlátozza . Ez a korlátozás nemcsak hónapokig
állhat fenn, hanem akár hosszabb távon is fennmaradhat . Az Aranykoronaként regállapított
egyszeri 6.000; forintos térítés nem áll tehát arányba azokkal a korlátozásokkal, amelyek itt
tartósan is jelen lehetnek . Ennek megfelelően a térítésnek időszakosan visszatérőnek kell
lenni, amíg a terület igénybevételére már nem kerül sor és amikor a végső kiegyenlítés
megtörténik.

Budapest, 2004. május 10 .
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