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Az Országgyűlés
Környezetvédelmi bizottsága

zárószavazás előtti
bizottsá i módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Köxxiyezetvédelrni bizottság a Házszabály 110 . (1) bekezdése alapján az Országgyű lés
által már elfogadott, de a kőztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a Balaton
Kiemelt Űdiilőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton i
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi CX11. törvény
módosításáról szóló Tf5589f113 . számú törvényhez a kővetkező

terjecv'ti elő :
Zárói avazQs előtti módosító javaskztos'

Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 43 . (2) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki :

„(2) A Btv. 59. §-a a következő (7) 4(10)] (11) bekezdésekkel egésztll ki:

„(7) A vizpart-rehabilitácíós tanulmánytervek els ő felülvizsgálatának megtörténtéig a
kempingek és a strandok területének átsorolására és beépfthet őségére, valamint a strandok
területének tekintetében előírt telekfelosztásra és telekhatár-rendezésre vonatkozó vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervien foglalt elő írások helyett e törvény megfelelő rendelkezéseit
kell alkalmazni a településrendezési tervezés során . ,

(8) A Balaton Kiemelt Lifltilókőrzet TerOletrcndezési Tervét legalább 10 évente felül kel l
vizsgálni .

(9) A kiemelt üdülőkörzethez újonnan csatlakozó települések érvényes településrendezés i
terveit és helyi építési szabályzatait a csatlakozást követ ő 4 éven belül kell felülvizsgálni é s
módosítani.

(10) A kiemelt üdülőkörzethez újonnan csatlakozó, településrendezési tervvel nem rendelkez ő
települések településrendezési terveit és helyi építési szabályzatait a csatlakozást követ ő 4
éven belül kell elkészíteni .”

(11) A Kormány kidolgozza a Balatoni Kistelepülések SzerzzxyvzzkezelésiProratntát.amely
biztosit}a a kiemeltüdütíjkCjrz t partinakéspartközelineknem minősiilS, szesazvvizelvesetési

lo érád : ba nean tartozó tal ülései szenn zkeznlésének 2012 d
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Indokolás

A bizottság örömmel üdvözli és támogatja a nemzeti fejlesztési ás gazdasági miniszter
javaslatát, amely szerint a Kormány vállalja, hogy érdemi intézkedést tesz a balatoni
üdülöklirzet kistelepülései szennyvízkezelésének megoldására, elkészíti az ezzel kapcsolatos
programját, tervezi a fmanszírozáshoz szükséges pénzügyi eszközök megteremtését és a
létesítmények 2012 . december 31-ig történő megvalósítását. A bizottság javaslata ezen tények
pontos törvénybe foglalását szolgálja .

Budapest, 2008. szeptember 15 .

elnök
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