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Zárószavazás előtti bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága a Házszabály 110 . § (1 )
bekezdése alapján az Országgyűlés által már elfogadott, de a köztársasági elnök álta l
megfontolásra visszaküldött „a Balaton Kiemelt Üdül őkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 . évi
CXII. törvény módosításáról” szóló T/5589/113 . számú törvényhez az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t
terjeszti elő .

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

"(2) A Btv. 59. §-a a következő (7)-[(10)] (11) bekezdésekkel egészül ki :

„(7) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatának megtörténtéig a
2003 . december 3-án az ingatlan-nyilvántartásban, vagy a hatályos településrendezési tervbe n
kemping és strand települési területfelhasználási egységbe sorolt kempingek és a strando k
területének átsorolására és beépíthetőségére, valamint a strandok területének tekintetébe n
előírt telekfelosztásra és telekhatár-rendezésre vonatkozó vízpart-rehabilitáció s
tanulmánytervben foglalt előírások és szabályozási elemek helyett e törvény megfelel ő
rendelkezéseit kell alkalmazni a településrendezési tervezés során .

(8) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét legalább 10 évente felü l
kell vizsgálni .

(9) A kiemelt üdül őkörzethez újonnan csatlakozó települések érvényes
településrendezési terveit és helyi építési szabályzatait a csatlakozást követő 4 éven belül kel l
felülvizsgálni és módosítani .

(10) A kiemelt üdül őkörzethez újonnan csatlakozó, településrendezési tervvel nem
rendelkező települések településrendezési terveit és helyi építési szabályzatait a csatlakozás t
követő 4 éven belül kell elkészíteni .
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X11) A Kormány kidolgozza a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programját ,
amely biztosítja a kiemelt üdül őkörzet	 partinak és partközelinek nem minősülő ,
szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó települései szennyvízkezelésének 2012 .
december 31-ig történő megvalósítását ."

Indokolá s

Lásd a bizottság 2008 . szeptember 15-i ülsésének jkv-ét .

Budapest, 2008 . szeptember 1 (.

Gy. Németh Erzsébet
elnök
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