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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Bizottsági módosító javaslat
Schmitt Pál
az Országgyű lés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján „az egyes gazdasági é s
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról” szóló T/581. számú
törvényjavaslathoz a Fenntartható fejlődés bizottsága a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 75 . § (6) bekezdése helyett új 75. § (6) bekezdést javasolunk az alábbiak
szerint :

75 . §

„”	 (6) Az Étv. a következő 9/B. §-sal egészül ki :
9/B • A Kormán által rendeletben kihirdetett veszél hel ettel érintett tele ülések a tele -
ülésrendezési eszközeiknek a veszél hel et következmén ei felszámolásához valamint a

további károk mérsékléséhez szükséges módosítása során, a veszélyhelyzet feloldásától szá-
mított fél éven belül a 9. § (2)-(7) bekezdését ő l a következők szerint térhetnek el :
a) A településrendezési eszköz módosítására tett javaslatnak a veszélyhelyzet jellegének meg -
felelő szakterületi jogosultsággal rendelkező szakértő által készített szakvéleményen kell ala-
pulnia .
b) az elkészített településrendezési eszközt a polgármesternek egyeztet ő tárgyaláson az érde-
kelt államigazgatási szervekkel ismertetnie kell, a tárgyalás meghívójához az elkészített tele-
pülésrendezési eszközt mellékelnie kell ,
c) az egyeztetett településrendezési eszközre vonatkozó végs ő szakmai véleményét az állami
főépítész 5 munkanapon belül kiadja, és
d) a településrendezési eszköz módosítása azonnal hatályba léptethető.'

Indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelmérő l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a további-
akban: Étv.) módosítására tett javaslat az ár- és belvíz okozta helyzet miatt került kidolgozás-



ra. A módosítási javaslatot azonban célszerű kiterjeszteni általánosan, más veszélyhelyzet (pl .
földrengés, földcsuszamlás) esetére is .

Az Étv. új 9/B § a) pontjában azonban az eredeti szövegezéshez igazodóan (ár- és belvíz
okozta helyzet) a rövidített eljárás megindításához szükséges szakvélemény elkészítésére víz -
ügyi szakértő került meghatározásra, holott itt is általánosítva a veszélyhelyzet jellegéne k
megfelelő szakterületi jogosultsággal rendelkez ő szakértő bevonására van szükség.

Budapest, 2010 . július 6 .
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