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Módosító iavaslat
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az építési beruházások megvalósításának
elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról” szóló T/9637. számú
törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 26 . §.ának elhagyását javaslom, a §-ok számozása ennek megfelel ően
változik.

[„26. §

Az Étv. 48. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Az építményt, építményrészt az engedélyesnek kártalanítási igény nélkül le kel l
bontania, ha
a) a meghatározott időre szóló fennmaradási engedélyben meghatározott idő eltelt,
b) a visszavonásig hatályos fennmaradási engedélyt visszavonták, vag y
c) a fennmaradási engedélyben elő írt átalakítási kötelezettséget nem teljesítették .”]

2. A törvényjavaslat 46 . § (7) bekezdése 20 . pontjának elhagyását javasolom :

[(7) Hatályát veszti az Étv.J

[20. 48 . §
20.1. (3)-(6) bekezdése,
20.2. (9) bekezdésében az „az (1)-(8) bekezdés alapján” szövegrész ,
20.3. (13) bekezdése ]

3 . A törvényjavaslat 47 . §-a (1) bekezdés m) pontjának elhagyását javasolom :

[(1) Az Étv.]

[m)48. §
ma) (1) bekezdésében a „ határozattal — tudomásul veszi” szövegrész helyébe a

„tudomásul veszi”,



mb) (11) bekezdésében az „érvényben volt” szövegrész helyébe a „hatályos” ,
n) 58. § (2) bekezdés h) pontjában az „a tervezői, tervellenőri, szakértő i,” szövegrész
helyébe az „építészeti-műszaki tervező i, településtervező i, településrendezési szakértői ,
építésügyi műszaki és igazgatási szakért ő i, beruházás-lebonyolítói, energetikai tanúsítói ,
vállalkozó kivitelez ői,”]
[szövegrész lép.]

Indokolá s

A törvényjavaslat hatályon kívül kívánja helyezni az engedély nélküli bontás
szankcionálására vonatkozó rendelkezéseket . Ki fog ezentúl bontási engedélyt kérni ,
azbeszttel és más (esetleg kevésbé veszélyes) hulladékokkal bíbel ődni, ha az engedély nélkül i
bontásoknak amúgy semmi szankciója sincs . . .? A módosító javaslat ezért e fenti hatályo n
kívül helyező rendelkezések elhagyására irányul .

Budapest, 2009 . május 18 .

Bencsik János
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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