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2013 51OV 1'j .
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30 .) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján „a terűletfejlesztésről és a terűletrendezésrő l
szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról” szóló T/12909 . számú tőrvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1.A törvényjavaslat 1 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(4) A Tflv. 5. §-a a következő u)-[v]J ponttal egészűl ki :

(A törvény alkalmazásában :)

„u) területfejlesztési terv: a térségre készül ő területfejlesztési koncepció és program ,
v) ágazati tervek: a szakpolitikai stratégia, a szakpolitikai program és a hálózati fejlesztés i
terv[.»]s
z) területi terv;a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a terűletrendezési
terv.'„'

2.A törvényjavaslat 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) A Tflv. 11 . §-át megelőző alcím címe és 11_[-I2 .] §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek :

„A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési és terűletrendezési

feladatai

11 . § (1) A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:
a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében :
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és
határozattal elfogadja a megyei és a [budapesti]fővárosi területfejlesztési koncepciót, illetve
— a megyei és a [budapesti]fővárositerületfejlesztési koncepció és a megyei területrendezés i

Érkezett :
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terv figyelembevételével — a megyei és a [budapesti] fővárosi területfejlesztési programot, a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését
követően,
ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív
programok kidolgozásában,
ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét vagy a fővárost érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és programokat ,
ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat ,
ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítésér ő l[ ;],
af) részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetkőzi fejlesztési programjainak
tervezésében, kidolgozásában
b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében :
ba) nyomon követi és értékeli a megyei vagy [budapesti]fővárosi területfejlesztési koncepció
és a megyei vagy [budapesti]fővárosi területfejlesztési programok végrehajtását,
bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról ,
be) [figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező
feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetköz i
programok végrehajtását, ]közreműködika területioperatív programokirányításában,
megvalósításuk végrehajtásában ,
bd)figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező
feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok
végrehajtását,
be)más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitorin g
bizottság vagy más döntéshozó szerv útfán közrem űködik a határon átnyúló nemzetközi
fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, végrehajtásában ,
bfldönt a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei önkormányza t
hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve felhasználásáról ,
bg)a megyegazdaságánakés foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési ,
befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet
hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel m űködhet együtt ;
c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében :
ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi
önkormányzatok.	 a megyei jogú város önkormányzata,[ és] a gazdasági szervezetek 	 és civil
szervezetek fejlesztési elképzeléseit ,
cb) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéb ő l, továbbá a nemzetközi é s
határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját ,
cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését ,
cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi
fejlesztési tanácsok tervező , döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat
megalapozó tevékenységét ,
ce) összehangolja és koordinálja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a z
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad vállalkozási zónákkal kapcsolato s
fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szerepl őivel együttműködve, a kedvezményekről
és az igénybe vehető támogatásokról szóló információkkal folyamatosan segíti a szabad
vállalkozási zónákban működő vállalkozások tevékenységét ,
cl) vizsgálja és értékeli a megye vagy a főváros társadalmi és gazdasági helyzetét, környezet i
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálato k
eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
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cg) [együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgy űjtő
szervezetekkel, ]kölcsönős információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési
információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez,
valamint fo _ ad'a a tőrvén ben szere s lő me ei szintre dele • ált feladatok elvé _ zése
érdekében a központi adatbázisok adatait,
ch) [információkkal segíti a területfejlesztési és terű letrendezési információs rendsze r
működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez&	 területfejlesztés i
koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében önkormányzatirendeletet alkota
települési önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkez ő
gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén uniós, központi vagy helyi
önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról'» '

3. A törvényjavaslat 7. § (2) bekezdése a következ őképpen változik:

„(2) A Tftv. [a kővetkező] 12. §-[sal]a [egészül ki]helyébe akővetkező rendelkezéslép:

„12. § (1) A megyei önkormányzat területrendezési feladatkörében :
a) a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési
önkormányzatok véleményeinek kikérésével kidolgozza és elfogadja a megye terűletrendezési
tervét, mely nem terjed ki a 6 . § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére,
b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érint ő területrendezési terveket,
[c) a megye területére vagy térségére, a 6. d) pontjában meghatározott tervvel
összhangban területrendezési tervet készít,]
[d)a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről ,
[e)]d1 együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6 . § d) pontja alá nem tartozó
kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében,
[f)]e1 megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a
terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a
dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.
(2) [A főváros önkormányzat ]Budapest Főváros önkormányzata és Pest Megye
Onkormányzata területrendezési feladatkörében :
a) közreműködik a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének kidolgozásában é s
egyeztetésében,
b) előzetesen véleményezi az Országos Területrendezési Tervet .	 Budapest Főváros
Területrendezési Tervét, [és]illetve Pest Megye Terű letrendezési Tervét, 	 valaminta
területüket érintő egyéb terűletrendezési terveket,
c) véleményezi az operatív programokat a területrendezési tervekkel való összhang
tekintetében, valamint
d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről'„'

4. A törvényjavaslat 8. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(2) A Tftv . 13 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„13. § A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében :
a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti é s
határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a
[megyei]megyét	 érintő terűletrendezési tervekkel,
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[c) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordináció s
és döntéshozatali feladatokat lát el ,
d) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitorin g
bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan ,
e) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programo k
kidolgozására és megvalósítására ,
f) a helyi akciócsoportok tevékenységében való részvétellel közrem űködik azok
tevékenységében,
g) segíti a helyi vidékfejlesztési stratégiák végrehajtását és id őszakonkénti
felülvizsgálatát,
h) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a
területfejlesztéshez kapcsolódóan,
i) segíti meghatározott vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó feladato k
összehangolását."]
c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,
d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti
feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján ,
e) elláthatjaahelyi akciócsoportok,aközösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
munkaszervezeti feladatain
f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezete k
tevékenységében való részvétellel közrem űködik azok tevékenységében ,
g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a
terűletfejlesztéshez kapcsolódóan,
h) külön megállapodás szerinta vidékfejlesztési akciókvégrehajtásasorán koordinációs és
döntéshozatali feladatokat lát el ,
i) nyomon követi és értékeli a vidékfeilesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági
feladatokat lát ela programokvégrehajtásáhozkapcsolódóan,
j)	 ösztönzi	 a	 településiönkormányzatokősszefogását vidékfejlesztési	 programok
kidolgozására és megvalósítására .
2 A vidékfe'lesztési koordinációval ka . solatos feladatok ellátásáról a me el

önkormányzat rendeletet alkot."

([2] .) A Tftv . a következő 13/A. §-sal egészűl ki :

„13/A. § (1) A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel .
1(2) A megyei önkormányzat a 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontjában, a 11 . §
(1) bekezdés c) pont ce) alpontjában, a 12. § (1) bekezdés a) és d) alpontjába n
meghatározott feladata végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkot .]
([3]2) A megyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja települései
telepűlésfejlesztési koncepciója és integrált telepűlésfejlesztési stratégiája, valamint
telepűlésrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésűk
érdekében.
([4]3) A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye települése i
telepűlésfejlesztési koncepcióját és integrált telepűlésfejlesztési stratégiáját, valamint
településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való
illeszkedésük érdekében .
([5]4) A megyei önkormányzat véleményezi telepűlései telepűlésrendezési eszközeit, a
megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében.”
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5. A törvényjavaslat 9. §-a az alábbiak szerint változik :

„9• §

A Tftv. 14. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott
területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évent e
[beszámol] tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterinek 11,
valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős
miniszter[nek]t.”"

6. A törvényjavaslat 10 . §-a az alábbiak szerint változik:

„10 . §

A Tftv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok	 és a fővárosi önkormányzat a
területi operatív programok megvalósításával összefügg ő fejlesztési döntések előkészítésére
és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formába n
regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról ,
tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió [területén lévő
megyék]területét 	 alkotó	 megyei	 önkormányzatok	 és	 a	 fővárosi	 önkormányzat
megállapodásban döntenek.
(2) A regionális fejlesztésiűgynöksé2 feladatai különösen :
a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában é s
ellenőrzésében,
b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok vagy
más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesza
programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi
felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet ,
c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési
feladatainak ellátásában.''

7. A törvényjavaslat 12 . §-a az alábbiak szerint változik:

„12 . §

A Tftv. IV. fejezete az „A területfejlesztést és a területrendezést segítő pénzügyi eszközök”
alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki :

„A területfejlesztési és a terűletrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló tervek

19/A. § (1) A területfejlesztést és a területrendezést közvetlenül és közvetetten segít ő tervek a
következők :
a) országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció ,
b) országos szintű területrendezési terv,
c) kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció,
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d) kiemelt térségi szintű terűletrendezési terv,
e) operatív program,
j) kiemelt térségi szintű területfejlesztési program ,
g) megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció ,
h)megyei szintű terű letrendezési terv,
i) megyei és budapesti szintű területfejlesztési program,
j) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció ,
k) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervek egymásra épül ő rendszert alkotnak. A felsorolásban
szereplő alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a felsorolásban szereplő magasabb
szintű terv célrendszerének .
19/B. § (1) A területfejlesztési és a terűletrendezési célt közvetetten szolgáló tervek é s
kapcsolatuk a területfejlesztési és a terűletrendezési célt közvetlenül szolgáló egyes tervekkel :
a) szakpolitikai stratégia,
b) szakpolitikai program,
c) hálózati fejlesztési terv,
d)települési szintű tervek.
(2) Az országos szintű fejlesztési és terűletfejlesztési koncepció tartalmazza az egyes
szakpolitikai stratégiák hosszú és középtávú irányait .
(3) Az egyes szakpolitikai stratégiák és a hálózatfejlesztési terv szakpolitikai tartalmat adnak
az országos szintű területrendezési terv kidolgozásához.
(4) A telepűlési szintű terveknek	 meg kell felelnie [esetében biztosítani kell az ősszhangot]a
megyei szintű területfejlesztési koncepció[val]nak és területrendezési terv[vel]nek.""

8. A törvényjavaslat 15.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(3) A Tftv . 27. §-a a kővetkező (3) és (4) bekezdéssel egészűl ki :

„(3) Felhatalmazást kap a terűletfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, hogy a
területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg a megye i
ónkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről
szóló éves beszámolási, 	 illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait .
(4) Felhatalmazást kap a megyei önkormányzat, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a
terűletfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól''

9. A törvényjavaslat 16 . §-a az alábbiak szerint változik :

„16. §

A Tflv. a következő 29. §-sal egészűl ki :
„29. § (1) A terűletfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 2014. február 28-ig

összehívja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum alakuló ülését. Az Országos
Terűletfejlesztési Érdekegyeztető Fórum megalakulása időpontjától jogutódja a megszűnő
Országos Terűletfejlesztési Tanácsnak.
(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
szóló 2013 . évi . . . törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő
regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013 . december 31-én szereplő
értéken, térítésmentesen a terűletileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest
Főváros önkormányzata tulajdonába kerülnek .
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(3) A magyar államtól - mint átadótól - a regionális fejlesztési ügynökségeket a székhelyűk
szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzatok veszik át .["]
(4) A 25/B. & rendelkezéseit a 2014. június 30. naniát követően megkezdett területfejlesztési
tervezési tevékenységre kell alkalmazni .""

10. A törvényjavaslat 17. § 5 . pontja elmarad.

„[5. 23/D.

	

(3) bekezdésében az "erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében"
szövegrész helyébe az „erd őtelepítésre javasolt terület övezetében] ”

11. A törvényjavaslat 19 . §-a az alábbiak szerint változik

„19 . §

Hatályát veszti a Tftv .
1. I . § (3) bekezdése,
2. 5. n) pontjában az „amely stratégiai és operatív programokra épül:” szövegrész ,
3. 6. c) pontjában a „meghatározza a kiemelt térségek körét és” szövegrész ,
4.6. § e) pontja,
5 .7. § a) pont ac) alpontja,
6. 9. § (1) bekezdés e), h), i) és j) pontja ,
7. 9. (2) bekezdésében az „a 8 . § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel” szövegrész,
8. 23/A. §-a,
9. 23/D. § (3) bekezdésében az „a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében,” és az
„az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében,” szövegrész,
10. 27. § (4) bekezdése,
11 .28. §-a ,
12. 1 . mellékletében foglalt táblázat 2724. sora.”

12. A törvényjavaslat 21 . §-a az alábbiak szerint változik :

„21 §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – [2013 . december 15-én]kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2)A10.§,a13.§,16.§,a 17.§5.pontja, a19.§8. és 9. pontja 2014. január 1-jén lép
hatályba .”
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Indoklás

1. ponthoz: A törvényjavaslat 5. §-a alkalmazza a területi terv fogalmát . Az értelmező
rendelkezésekben szükséges tisztázni a területi terv definícióját .

2. ponthoz: A módosítás részben konkrétabban meghatározza, részben bővíti, illetve
módosítja a megyei önkormányzatok területfejlesztési tervezési, végrehajtási és koordinációs
feladatait.

3. ponthoz: Mivel a Budapesti Agglomeráció Pest megye részét képezi, a megyei
önkormányzat számára biztosítani kell ugyanazon jogokat, amelyet a Fővárosi
Őnkormányzat számára a törvényjavaslat biztosít . A 12. § (1) bekezdésének c) pontja az a)
pont kiegészítésével feleslegessé válik .

4. ponthoz: A módosítás rögzíti a megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatait .

5. ponthoz : A módosító javaslat beszámolási kötelezettség helyett tájékoztatás i
kötelezettségről rendelkezik .

6. ponthoz: A módosítás a regionális fejlesztési ügynökség feladatait rögzíti.

7. ponthoz: A törvényjavaslat megfogalmazásban nem egyértelmű, hogy mely terv készítése
során kell biztosítani az összhangot, a módosító javaslat pontosítást szolgál .

8. ponthoz: A megye vagy a főváros területén a megyei területi tervekkel való összhang
biztosítása, a hatékony terűletfejlesztés nélkülözhetetlenné teszi, hogy a területfejlesztésbe n
érintett szereplők tevékenységét a megyei önkormányzat koordinálja. A koordináció
eredményességét elősegíti, ha a megyei önkormányzatok rendeletben szabályozzák e
tevékenységüket.

9. ponthoz: a módosítás célja, hogy a területfejlesztési tervezési tevékenységre vonatkozó ú j
szabályok a folyamatban lévő tervezésekben ne okozzanak zavart.

10. ponthoz: A következő pontban az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét törlésre
javasoljuk, ezért az elnevezés pontosítása szükségtelenné válik.

11. ponthoz: A törvényjavaslat 19. § 9. pontja szerint hatályát veszti az a rendelkezés, mel y
szerint a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület
kivételes kijelölése az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye alapjá n
történik, mivel a folyamatban lévő OTrT módosítás megszünteti a kijelölés lehetőségét .
Azonban a javaslat szerint benne marad a törvényben ez a szigorú el ő írás az erdőtelepítésre
javasolt terület övezetében, amely övezetre a vonatkozó egyéb el ő írások az OTrT jelenlegi
módosítása során enyhülnek . Ezért javasoljuk hatályon kívül helyezésre a Tftv . 23/D. § (3)
bekezdésében az erdőtelepítésre alkalmas (OTrT módosítás után javasolt) terület övezetér e
vonatkozó kötelezést is, hiszen a valóságban e területek nem is erd ők, és a párhuzamo s
törvénymódosítás szerint az övezetet csupán figyelembe kell venni az erdőterüle t
területfelhasználási egység kijelölésénél .

12. A hatályba lépés időpontjának pontosítását tartalmazza .

Budapest, 2013 . november 12.
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