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Kapcsolódó módosító iavasla t

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján a „a világörökségró7” szóló T/3087 . számú
törvényjavaslathoz – a T/3087/42 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva – a
következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 .

	

A törvényjavaslat 10 . § -a a következőképpen változik :

„10 . § (1) A világörökségi címmel kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket az e törvénybe n
megjelölt állami feladatok és a (2) bekezdésben meghatározott feladatok költségeir e
figyelemmel kell meghatározni .
(2) Az állam a központi költségvetésből [támogatást nyújt] finanszírozza az alábbi
feladatokat [ellátásához] :

a) a világörökségi [területtel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatási, nevelési,
továbbképzési programok] kezelési tervkidolgozását[a, működtetése] ;

b) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott szakért ő i költségeket [finanszírozása] ;

c) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök világörökségi kezelési tervben
foglaltak szerinti felülvizsgálatát és módosítását [a világörökségi területtel kapcsolatos
kutatások, a világörökségi területek értékmegőrzésével, fennmaradását nem
veszélyeztető hasznosításával és bemutatásával kapcsolatos módszerek (modellek) ,
eredmények alkalmazása, érvényre juttatása ;
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d) a világörökségi terület kezelésével, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolato s
tevékenységek, beruházások támogatása ;

e) a világörökségi területtel kapcsolatos elismerések támogatása ;

J) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök világörökségi kezelési tervben
foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása; valamint

g) a településrendezési és az építészeti-m űszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet
szerinti tervtanácsoknak a világörökségi területtel kapcsolatos feladata ellátásána k
támogatása] .

(3) az állam a központi költségvetésből támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátásához :

a)	 a világörökségi	 területtel	 kapcsolatos	 ismeretek	 terjesztése,	 oktatási,	 nevelési ,
továbbképzési programok kidolgozása, működtetése;

b)	 a	 világörökségi	 területtel	 kapcsolatos	 kutatások,	 a	 világörökségi	 területek
értékmegőrzésével, fennmaradását nem veszélyeztető hasznosításával és bemutatásával
kapcsolatos módszerek (modellek), eredmények alkalmazása, érvényre juttatása ;

c)	 a	 világörökségi	 terület	 kezelésével,	 bemutatásával, 	 fejlesztésével	 kapcsolato s
tevékenységek, beruházások támogatása ;

d) a vilá örokségi területtel kapcsolatos elismerések támo agása;

e) a településrendezési és az építészeti-m űszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet
szerinti	 tervtanácsoknak a világörökségi 	 területtel	 kapcsolatos	 feladata	 ellátásának
támogatása.

(4) A védett értékek fenntartására, az állagvédelemre és a világörökségi kezelési tervnek
megfelelő működtetéshez az állam adókedvezményt biztosíthat, amelyet külön törvénybe n
állapít meg .

Indokolás

Javaslatom arra irányul, hogy a jogalkotó válassza ketté az állami finanszírozási feladatokat .
Mindenképpen állami szerepvállalás szükséges a világörökségi terv elkészítésének
finanszírozásához, ezt a feladatot önerőből a világörökségi gondnokságok nem képesek
ellátni . Ugyancsak állami finanszírozással lehet megoldani a szakértő i költségek kifizetését,
ennek finanszírozása sem várható el a világörökségi gondnokságoktól . Végül, . De nem utolsó
sorban a területrendezési tervek felülvizsgálata és módosítása is olyan költség, amelyet csak
az állami költségvetés tud biztosítani .

Nem kötelező érvénnyel az állam támogatást biztosíthat a világörökségi területtel kapcsolato s
ismeretek terjesztésére, oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozására ,
működtetésére, kutatásokra, fejlesztésekre stb . Erre irányul az indítványban jelzett (3 )
bekezdés .
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Javasolom, hogy a 10 . § új bekezdéssel egészüljön ki, amely lehetőséget teremt, hogy az
állam adókedvezmény biztosításával ösztönözze a világörökségi gondnokságokat a
világörökségi területek működtetésére, az állagmegóvásra. Az adókedvezmény mértékét az
állam külön jogszabályban, az adótörvényekben rendezné .

Budapest, 2011 . május 23 .

dr. Néy G' or Tamás
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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