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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban :
Önkormányzati bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Európai ügyek bizottsága,
Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint a
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság)
megvitatta az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, T/2934 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1293416-8. számú módosító
javaslatokat .

T/2934/9.szám

Az Országgyűlés

vitáj ához

ORSLAGtj Y V LÉS HIVATALA

Érkezett: 2007 JUN 01.

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
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő 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 törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .
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1 . Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdését elhagyni és
a §-t új (2)-(3) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja :

"[(2) A helyi önkormányzat

a) költségvetési szerve csoportosulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a
képviselő-testület át nem ruházható hatásköre,

b) csoportosulásban való részvételéről szóló képviselő-testületi döntés a jogi
személyiséggel rendelkező társulásra ruházható át.j

(2) A helyi önkormányzat költségvetési szerve csoportosulásban való részvételéhez
történő hozzájárulás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre,

(3) A jogi személyiséggel rendelkező társulás csoportosulásban való részvételéhez a
társulásban részt vevő helyi önkormányzatok egyhangú döntése szükséges,

[(3)j (4) A csoportosulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi
személyiséggel rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége
nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség) ."

Indokolás : Lásd a T/2934/6. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Önkormányzati biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (3) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

"(3)A megyei fejlesztési tanács, a területi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési
tanács csoportosulásban való részvételéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-ának
támogató szavazata szükséges .

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
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 .

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



[(3)j f A csoportosulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi
személyiséggel rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége
nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség) ."

Indokolás: Lásd a T/2934/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Önkormányzati biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolj a :

"(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez az egyezmény és az alapszabály eredeti
példányát vagy annak hiteles másolatát, amennyiben az nem magyar nyelven készült, annak
magyar nyelvű hiteles fordítását, valamint a Rendelet 4 . cikkének (3) bekezdése szerinti
jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordítását kell csatolni . "

Indokolás: Lásd a T/2934/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) :

Jauernik István s .k.
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke

Puch László s.k.
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke
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- az Önkormányzati biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . eKyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés HivatalánakJogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7 .

Dr. Eörsi Mátyás s .k.
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Varga Mihály s.k.
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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