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A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2012 . évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656 . számú törvényjavaslathoz a
Számvevőszéki és költségvetési bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

A törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdése a következ őképpen változik :

(1) Az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a

továbbiakban: Etv.) 50. §[-a] (1) bekezdésehelyébe a következő rendelkezés lép :

„50. § (1) A miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében az épített környeze t

alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történ ő támogatására külön előirányzat szolgál .

[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányza t

a) az építésüggyel összefüggő hatósági tevékenységgel,

b) településrendezési, építésügyi kutatási, fejlesztési, min őségügyi, szabványosítási tevékenységgel,

c) az építészeti kultúra kialakításával, fejlesztésével, védelmével és elterjesztésével ,

d) oktatási, nevelési, szakoktatási, képzési és továbbképzési, a szakmai kamarák által ellátot t
közigazgatási feladatokkal, a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének é s
szakképzettségének elismerésével
kapcsolatos feladatokra, valamint

e) az a)-d) pontban felsorolt feladatokkal összefüggő szakértő i és adminisztrációs feladatok
ellátásának, eszközök beszerzésének, szakmai elismerések adományozásának támogatására ,
beruházások támogatására és finanszírozására használhatók fel.]”



Indokolá s

A hatályos Étv. 50. § (1) bekezdése szerint az épített környezet alakításának és védelméne k
támogatására a költségvetés „Területfejlesztés” fejezetében az építésügyi célelőirányzat bevétele i
szolgálnak. A 2012. évtő l e területen változás következik be, az építési célel őirányzat forrását
adó bírságbevételek ezt követően a központi költségvetés bevételeit fogják képezni. Az Étv . 50 .
§ (1) bekezdésének T/4656 . számú törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésével történő módosítása e
változásnak megfelelő szabályozást kialakítva szünteti meg az építési célel őirányzatot. A
törvényjavaslat 8. § (1) bekezdése módosítaná továbbá az el ő irányzat felhasználásának Étv . 50 . §
(2) bekezdésében meghatározott rendjét is . E változtatás azonban nem indokolt, hiszen a hatályo s
szabályozás célszer űségi szempontokat és az eddigi gyakorlatot is figyelembe véve megfelel ő
részletezettséggel tartalmazza a követendő eljárást .

Budapest, 2011 . november Á .
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