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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 102. §-a (1) bekezdése alapján „A
Világörökségről” szóló T/3087 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4 .§-a a következő , új (2) bekezdéssel egészül ki, a 4.* (2) bekezdésének
számozása 4 .§ (3) bekezdésre változik :

„(2) A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága az Egyezményből adódó kormányzat i
feladatok ellátásában a nemzeti kulturális örökség miniszterének (a továbbiakban : miniszter)
tanácsadó testülete .	 A	 kultúráért	 felelős	 miniszter jelen törvényben meghatározot t
'o osítván ait és feladatait különösen a 4 .

	

3 bekezdésében valamint az 5 .•-ban
meghatározottakat a Bizottsággal egyetértésben, és együttműködve gyakorolja, és látja el .

[(2)] (3) A kultúráért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körében különösen a z
alábbi tevékenységet végzi :

a) meghatározza az Egyezményb ől eredő feladatok végrehajtásának koncepcióját ,
stratégiáját ;

b) érvényesíti a világörökségi szempontokat a világörökségi területet érint ő
jogszabályokban, illetve átfogó tervezési programokban ;

c) előkészíti a világörökségi kezelési tervet, kezdeményezi annak felülvizsgálatát ,
illetve – szükség esetén – módosítását, valamint ellátja az ebből eredő egyéb
feladatokat ;

d) gondoskodik a világörökségi terület állapotának felmérésér ől és folyamatos
figyelemmel kíséréséről, továbbá megteszi a kiemelked ő egyetemes érték
megőrzéséhez, bemutatásához, fenntartásához, valamint az azt érő káros hatások
bekövetkezésének megelőzéséhez szükséges intézkedéseket ;

e) felügyeli a világörökségi gondnokságok e törvényben, valamint e törvény alapjá n
kiadott külön jogszabályban meghatározott tevékenységét, és külön jogszabályba n
meghatározott esetekben intézkedik a világörökségi gondnokság megbízásána k
visszavonásáról ;



f) évente jelentést tesz a Kormánynak, és négyévente beszámol az Országgy ű lésnek a
világörökségi területek állapotáról és az Egyezményb ől eredő feladatok
ellátásáról ;

g) szükség esetén gondoskodik a világörökségi területtel kapcsolatos módosítás, íg y
különösen a világörökségi terület határának, a világörökségi helyszín
elnevezésének, valamint kiemelkedő egyetemes értékének megváltoztatása
Központhoz történő bejelentéséről ;

h) gondoskodik a világörökségi terület fennmaradását szolgáló használat, fejlesztés é s
bemutatás érdekében tervek, programok, projektek el őkészítéséről és
megvalósításáról ;

I) ellátja a világörökséggel kapcsolatos, az Egyezményb ől eredő nemzetközi
feladatokat, így különösen a határon átnyúló világörökségi helyszínek eseté n
együttműködésre törekszik a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes Álla m
felelős miniszterével; valamint

j) gondoskodik a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó örökség széles körben történő
megismertetését, bemutatását, valamint fejlesztését el ősegítő — köztük oktatási,
képzési, ismeretterjesztő — programok kidolgozásáról és végrehajtásáról ."

Indokolás

A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága létező , a 6/1999. (III . 31 .) NKÖM rendelettel a
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21 .
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Egyezmény) 3 . §-ában, és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII . törvény 56. §-ának (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján létrehozott intézmény . Álláspontunk szerint a területet
szabályozó törvényben a Bizottságot, és a törvényben foglaltaknak megfelelő hatókörét
nevesíteni kell .

Budapest, 2011 . május 16 .
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