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Bödecs Barn a

országgyűlési képviselő

Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a fenntarthatóság
szempontjának a kereskedelmi központok m űködésében történő érvényre juttatásához
szükséges törvénymódosításokról szóló T/2601 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4 .* (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„4.§ (1) E törvény [2011. március 1-jén] 2011 . november 1-jén lép hatályba .
(2) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy [2010. október 1-jéig] 2012. október 31-ig
terjesszen be törvényjavaslatot a kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV. törvény 4/A . §-
ában foglalt tilalom feloldása mellett a kereskedelmi központok létesítésének feltételeir ő l
szóló törvényi szabályok meghatározására, amely kiterjed
a) a kereskedelmi központ létesítését megelőzően elkészítendő hatásvizsgálat szempontjaira
és elkészítésének eljárási rendjére ,
b) a kereskedelmi központokra vonatkozó részletes városképi és épületenergetika i
követelményekre, valamint a közösségi közlekedéssel való elérhetőségre, a parkolóhelyek
létesítésével kapcsolatos követelményekre ,
c) a már meglévő piacoktól és kereskedelmi központoktól való kötelez ő távolság mértékére,
d) a kereskedelmi központok üzleti és beszerzési gyakorlatával, valamint hulladékkezelésével
összefüggő speciális korlátozásokra,
e) a kereskedelmi központoknak a megyei területrendezési tervekben való feltüntetésének
követelményére ,
f) a kereskedelmi központ üzemeltetője által megfizetett iparűzési adónak a hatásterület
települései közötti megosztásának rendjére .”
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Indokolás

A javaslat a törvényjavaslatban szerepl ő idejétmúlt, illető leg eredetileg is hibás határidőket

javítja ki oly módon, hogy egyidejűleg az engedélyezési moratórium id őszakát az

előterjesztésben szereplő 6 hónapról egy évre terjeszti ki . A kiterjesztés indoka, hogy

elegendő idő álljon rendelkezésre az elrendelt szabályozások gondos el őkészítésére, a

jogalkotásról szóló törvényben el ő írt egyeztetési eljárások lefolytatására.

Budapest, 2011 . szeptember 27 .

Bödecs Barna
országgyűlési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom
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