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[13. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

28. §

(1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) 9/B. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)

„h) a  megyei  önkormányzatok,  a  fővárosi  önkormányzat  és  a  megyei  jogú  városok
önkormányzatának bevonásával kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó
operatív programokat, gondoskodik megvalósításukról, érvényesülésük érdekében nyomon
követi és értékeli azok végrehajtását;”

(2) A Tftv. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai:
a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:)

„aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megyei jogú
városok önkormányzatának bevonásával,  valamint a fővárosi  kerületi  önkormányzatok
bevonásával – kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



koncepciót,  illetve  –  a  megyei  és  a  fővárosi  területfejlesztési  koncepció  és  a  megyei
területrendezési  terv  figyelembevételével  –  a  megyei  és  a  fővárosi  területfejlesztési
programot,  a  területfejlesztés  stratégiai  tervezéséért  felelős  miniszter  állásfoglalásának
beszerzését követően,”]

Indokolás 

A hatályos  szabályozás  szerint  a  területfejlesztés  stratégiai  tervezéséért  felelős  miniszter  a
megyei önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat a megyei jogú városok önkormányzatának
egyetértésével,  valamint  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  többségének  egyetértésével
kidolgozza a területi  szempontú fejlesztéseket  tartalmazó operatív programokat,  gondoskodik
megvalósításukról, érvényesülésük érdekében nyomon követi és értékeli azok végrehajtását. A
tervezett  módosítás  kizárólag a  megyei  önkormányzatok,  a  fővárosi  önkormányzat  a  megyei
jogú  városok  önkormányzatának  bevonását  írná  elő,  egyetértését  nem.  Mindez  csorbítja  az
önkormányzati jogokat, így nem elfogadható.

Továbbá a hatályos szabályozás szerint a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat az
országos  fejlesztési  és  területfejlesztési  koncepcióval  összhangban  -  a  megyei  jogú  városok
önkormányzatának  egyetértésével,  valamint  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  többségének
egyetértésével -  kidolgozza és határozattal  elfogadja a megyei  és a fővárosi  területfejlesztési
koncepciót,  illetve  -  a  megyei  és  a  fővárosi  területfejlesztési  koncepció  és  a  megyei
területrendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően.
A  módosítás  alapján  ugyanakkor  már  csak  a  megyei  jogú  városok  önkormányzatának
bevonásával,  valamint  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  bevonására  lenne  szükség,
egyetértésükre nem, ez ugyancsak el nem fogadható módon csorbítja az önkormányzati jogokat.
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