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Az Országgyűlés

Környezetvédelmi
bizottságának

ajánlása

a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme
érdekében teendő sürgős intézkedésekről

szóló H/2692. sz. határozati javaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a Szentgotthárd és térsége
környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről szóló, H/2692 .
számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/2692/2-9 . számú
módosító javaslatokat.

UXS ÁGU 1: ÜLÉS HIVATALA

Érkezett : 2j MM 31.

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 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
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat ajelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

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

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .
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Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ.
94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal 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
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal . .

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

1 . Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr. Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat
címének a következő módosítását javasolja :

,, . . ./2007. ( . . .) OGY határozat
a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának megóvásáról és

javításáról [védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről]"

Indokolás : Lásd a H/2692/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr . Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 1-6 .
pontjai felvezető szövegének a következő módosítását javasolja :

„Az Országgyűlés a magyar polgárok egészségének [, a tiszta levegőhöz, az élhető
környezethez való Alkotmányban biztosított jogának] védelme , az Alkotmányban rögzített
egészséges környezethez való jog érvényesítése érdekében a következő határozatot hozza :"

Indokolás : Lásd a H/2692/3 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást
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. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr . Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr . Tompa Sándor képviselő a határozati javaslatot új
1. ponttal javasolja kiegészíteni :

„l . Az Országgyűlés elfogadhatatlannak tarfia, ha egy ország oly módon hárítja át,
illetve oldja meg környezeti problémáit, hogy az a szomszédos alvízi vagy fő
szélirányba fekvő ország számára kedvezőtlen, káros környezeti következményekkel jár,
környezeti kockázatot jelent . Az Országgyűlés az ilyen jellegű problémák megoldásában az
érintettetek együttműködését helyezi előtérbe ."

Indokolás : Lásd a H/2692/4 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

4. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr. Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 1 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

„[1]2 . Az Országgyűlés aggódik Szentgotthárd város és térsége lakosságát és
társadalmát kedvezőtlenül érintő, az Osztrák Köztársaság területéről származó káros
környezeti hatások miatt [környezetszennyezések] és tiltakozik az osztrák hulladékégető
határ mellé tervezése ellen, [valószínűsíthető környezeti veszélyeztetés okán tiltakozását
fejezi ki és] szolidaritást vállal az érintettekkel[, különös tekintettel a határ menti térségbe
tervezett hulladékégető műre] ."

Indokolás : Lásd a H/2692/5 . sz . módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr . Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 2 .
pontjának a következő módosítását javasolja :
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„[2]3 . Az Országgyűlés felhívja a köztársasági elnököt és a Kormányt, hogy továbbra
is tegyen meg mindent a térség környezeti kárainak elhárítására és a környezeti veszélyek,
kockázatok megelőzésére érdekében . [Ennek keretében

a) Értékelje az osztrák-magyar határtérség környezeti helyzetét, és a térségre
készítsen környezeti állapotfelmérést, környezeti kockázatelemzést .

b) Kísérje figyelemmel a Rába és a Lapincs folyók vízminőségének környezeti
állapotát, továbbá az osztrák határ közelében az ipari parkban tervezett
nagyteljesítményű termikus hulladékhasznosító üzem megvalósításának előkészítését .

c) Kezdeményezzen tárgyalásokat az osztrák köztársaság kormányával arra
vonatkozóan, hogy a tervezett hulladékégető mű országhatárokon átterjedő környezeti
hatásainak vizsgálatába, az Espoo-i Egyezményben foglaltaknak megfelelően a magyar
hatóságokat mielőbb vonják be, és tegyen meg mindent, hogy a hulladékégetőmű ne a
tervezett helyen épüljön meg .]"

Indokolás : Lásd a H/2692/6. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - a Környezetvédelmi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr. Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 3 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

„[3]4. Az Országgyűlés felkéri és támogatja az országos, regionális és helyi társadalmi
szervezeteket, hogy hazai és nemzetközi kapcsolataikat is felhasználva, tevékenyen
működjenek közre Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának [állapota] javítása, a
hulladékégető határ mellé építésének [környezeti veszélyeztetés] megelőzésre érdekében ."

Indokolás : Lásd a H/2692/7. sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást
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. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr. Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 4 .
pontjának a következő módosítását javasolja:

„[4]5 . Az Országgyűlés felkéri a tudományos testületeket, hogy kutatásaikkal segítsék
a térség környezeti állapotának felmérését és a várható hatások feltárását az Országgyűlés és a
Kormány intézkedéseit ."

Indokolás : Lásd a H/2692/8 . sz . módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

. Dr. Orosz Sándor, Fetser János, Gyárfás Ildikó, Kis Péter László, dr. Nagy
Imre, dr. Oláh Lajos, Szabó Imre és dr. Tompa Sándor képviselő a határozati javaslat 5 .
pontjának a következő módosítását javasolja:

„[5]6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a térség környezeti helyzetéről
folyamatosan [évente, első alkalommal 2007 . december 31-ig] számoljon be az
Országgyűlés illetékes szakbizottságának ."

Indokolás : Lásd a H/2692/9 . sz. módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem foglalt állást

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2007 . május 31 .

Katona Kálmán s.k.,
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke
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