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az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről
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Napirend:

1. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/284. szám - Kósa Lajos és dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők önálló indítványa -

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dr. Dancsó József (Fidesz)

Domokos László (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Márton Attila (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Dr. Puskás Imre (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Szekeres Imre (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Molnár Oszkár (független)
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Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz),

Dr. Kerényi János (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz).

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Papp Adrienn, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 44 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Képviselőtársaim! Ismételten köszöntök mindenkit. Délutáni ülésünket szeretném megnyitni,
miután határozatképesek vagyunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek helyet
foglalni.

A napirend elfogadása

Érkezett egy indítvány, aminek a megvitatását napirendre vettem. Megkérdezem
képviselőtársaimat, hogy ezt a két pontból álló napirendi javaslatot elfogadják-e. Aki igen,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egységesen mindenki elfogadta.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása

Az 1. napirendi pont a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ehhez érkezett az önkormányzati és területfejlesztési
bizottságnak egy módosító javaslata, amit dr. Kovács Zoltán elnök úr jegyez. Őt itt nem
látom, ezért megkérdezem, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki szólni, vállalva a
helyettesítést. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt, de ettől még működhet a gépezet.
Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőjét, és megkérdezem, kíván-e szólni a módosító
indítványhoz.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Papp Adrienn
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Annyit tennék hozzá a
módosító indítványhoz, hogy a kormány részéről ezek a módosítások alapvetően
támogathatók egy kivételével, ha ezt megemlíthetem. Ez pedig az indítvány 6. pontja, ami a
zárórendelkezéseknél módosítaná a hatálybalépés napját is, vagyis a kihirdetés napját jelölné
meg hatálybalépésnek. Ugyanakkor a Pokorni képviselő úr által benyújtott és támogatott
indítvánnyal ez ellentétes lenne, mert ott június 29-e szerepel, ahogy az eredeti indítványban
is. Mi azt támogatnánk, hogy ez maradjon is így.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes asszony. Meglehetősen
lakonikus indokolás van a törvényjavaslat végén. Azt gondolom, hogy fizikai képtelenség
ennek a jegyzőkönyvnek a megismerése. Hadd kérdezzem meg főosztályvezető-helyettes
asszonyt, jól értem-e, hogy itt alapvetően formai természetű javaslatok szerepelnek, és nem
tartalmiak a pontok, az előbb említett kivételével.

PAPP ADRIENN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, valóban, a módosító
indítvány alapvetően formai módosításokat javasol, ezért mi ezeket támogatni tudjuk.
Jellemzően itt a paragrafusok jelölése, bekezdések jelölése, technikai javítások szerepelnek.
Ezeket támogatni tudjuk, kivéve, mondom, a hatálybalépés napját, mert a június 29-e nem
véletlen dátum.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése
vagy véleménye. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.

Akkor két tételben fogunk szavazni az indítványról. Először a 6. pont kivételével a
többi módosító javaslatról szavazunk. Az a kérdésem, hogy az említett pontokkal egyetért-e a
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bizottság. (Szavazás.) Huszonegy igen. Hány nem? Nemleges szavazat nincs. Tartózkodott?
Három. A számvevőszéki és költségvetési bizottság az említett pontokkal egyetért.

Most következik a 6. pontban lévő javaslat. Megkérdezem, különös tekintettel a
kormány álláspontjára, ki ért egyet az indítvánnyal. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyharmad sem szavazta meg, ennek következtében ezt a
pontot nem támogatta a bizottság.

A napirendi pont lezárása

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi ponttal végeztünk.

Egyebek

Az egyebek között tájékoztatásként hadd mondjam el azok számára, akik nem tagjai a
Számvevőszék elnökét, alelnökét jelölő bizottságnak, hogy délelőtt több mint két órás
konzultáció és vita után, a jelöltek meghallgatását követően a jelölőbizottság döntött a
javaslatáról, és 5:2 arányban alkalmasnak ítélte a jelölteket arra, hogy a Számvevőszék
elnökévé és alelnökévé válassza őket a parlament. Megemlítem még, hogy a két ellenzéki
szavazatot a Jobbik és az MSZP adta le, az LMP képviselője nem volt jelen. Továbbá
megemlítem, hogy az MSZP és a Jobbik képviselője frakciójuk nevében bejelentette, hogy
nem támogatja a jelöltek megválasztását. Ennyi.

Megkérdezem, hogy van-e még valakinek esetleg közérdekű mondanivalója. (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Az ülés bezárása

Akkor a holnapi viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 55 perc.)

Dr. Nyikos László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


