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Bizottsági módosítójavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Környezetvédelmi bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. (1 )
bekezdése alapján a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintet t
térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásár ircly i terv- továbbfef lesztése)
közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi L= torvény, valamint a
viagaadálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításéról benyújtott T/3895. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő .

L A törvényjavaslat új- I . §-:sat egésszril ki és egyidejűleg a további §-ok számozása
értelemszerűen változik:

"1 A Tisza-völgy árvízi biztonsa nalc növelését< valamint az érintett térség; terűlet-
és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségérő l
ésmegvalósításárólszóló 2004, évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Vt. tv.) I . §-ának (1 )
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lén :

;;(1)A vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység
tervezése., szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a kiemelten közcélú védőművek
• 'le se fenn ► a' '_ va : . t : zfetadatokat rne . ; ,dó

védekezés az állam feladata. A térségi árvízvédelmi biztonság megteremtése és fejlesztés e
kiemelten fontos közérdekű tevékenység.""

2. A törvényjavaslat 1. §-ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:

"[A—Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térsé g
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése )
közérdeki sségéról és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban :
Vt. tv)j A Vt tv . 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: "
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Herbály Imre és Godó Lajos képviselők a T13895125 . számú módosító javaslatukban
indítványozták, hogy a törvényjavaslat 1 _ § (2) bekezdés d) pontja egészüljön ki a Vásárhely i
terv létesítményeire vonatkozóan azzal, higgy a megvalósíts során a létesítmények
közérdekből „Isiemelt” fontosságúak legyenek .

A bizottság véleménye szerint indokolt a kiemelt fontosság kiterjesztése az eg é
programra. Ennek legcélszer űbb jogtechnikai megoldása, hogy a törvényjavaslat kiegészül
egy olyan új első paragrafussal, amely ejt a kiemelt minősítést a teljes programra teszi
érvényessé.

Budapest, 2007 . november 6.
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Katona Kálmán

elnök
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