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Gazdasági és informatikai bizottság

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján
az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 6. §-a a következ őképpen módosul :

„6• §

(1) A Kstv. 4. (1) bekezdés m) pontja a következő md) alponttal egészül ki :

(A 2. ' szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:
környezetvédelem céljából, ha)

„md) [a település lakossága életmin őségének javítása céljából a település klimatikus és
ökológiai viszonyainak megőrzése, javítása, védelme, a] sűrűn beépített nagyvárosias
lakóterület levegőszennyezettségének és [a] zajterhelésének csökkentése céljából zöldterület
kialakítása ”

(érdekében szükséges, )

(2) A Kstv . 4. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki :

(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás :)

„o) a 2 . r) pontja szerinti célból különösen az Országgy űlés Hivatalának, valamint a
Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezése érdekében .”



(3) A Kstv. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Nem kell alkalmazni)

„a) a 3. § (1) bekezdés d) pontját e paragrafus (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontja, k) pont
ka) alpontja, o) pontja, valamint törvényben vagy kormányrendeletben nemzetgazdaság i
szempontból kiemelt jelent őségű ügynek minősített beruházások esetében, ”

2. A törvényjavaslat a következő 7 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó mere v
hivatkozásainak megjelölése megfelelően változik:

„7. §

A Kstv . 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :

,z(9) A 4.

	

(1) bekezdés m Hont md) alpontja szerinti célból történő kisajátításhoz a
környezetvédelmi hatóság véleményének a beszerzése szükséges .”

Indokolás

1-2. ponthoz

Indokolt pontosítani, hogy az új környezetvédelmi szempontú kisajátítási jogcím pontosan
mely esetekre vonatkozik. Annak vizsgálatában, hogy a feltételek fennállnak-e, a kisajátítás i
hatóság számára a környezetvédelmi hatóság adja meg a segítséget az erre vonatkoz ó
véleménye keretében .

Budapest, 2013 . június 11 .
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