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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/13669. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

Mivel  a  bizottság  a  benyújtott  képviselői  módosító  javaslatot  nem  támogatta,  továbbá  saját
módosítási  szándékot  sem  fogalmazott  meg,  ezért  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. november 24. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/13669/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[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
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 módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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