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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2011. június 29-én, szerdán 9 óra 16 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirend:

1. A népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat (T/3652. szám – dr. Kovács

József és Font Sándor (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

Babák Mihály (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Font Sándor (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Hoffman Pál (KDNP)

Tukacs István (MSZP)

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Balla György (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Dr. Bóka István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Herman István Ervin (Fidesz) Szijjártó Péternek (Fidesz),

Kara Ákos (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP),

Dr. Veres János (MSZP) Tukacs Istvánnak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm képviselőtársaimat. Jó reggelt kívánok. Köszöntöm Banai Péter államtitkár urat.
(Több képviselő jelzi, hogy Balog Ádám van jelen.) Balog Ádámot, elnézést kérek. Végre jól
akarom mondani, olyan kedves emberek a helyettes államtitkár urak, igyekszem név szerint
köszönteni őket, és nem sikerül. Ne haragudjon! Főleg ilyen patinás nevet eltéveszteni külön
szerencsétlenség. Köszöntöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat körünkben.

A meghívót kiküldtem két napirendi ponttal. Észrevétel nem érkezett. Miután
helyettesítésekkel a bizottság határozatképes, megkérdezem, elfogadja-e a bizottság az
ajánlott napirendet. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenöt. A bizottság
elfogadta napirendjét.

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban bejelentem, hogy kapcsolódó módosító
javaslatok nem érkeztek, tehát azt nem kell tárgyalnunk.

A 2. napirendi pontra térünk át. Jelen van a törvényjavaslat előterjesztője, jelen van a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője a kormány nevében. Kérdezem Font Sándor urat,
hogy a kapcsolódó módosító javaslatokat, amelyeket a kiegészítő ajánlás tartalmaz, jelesül az
1. ajánlási pontban Koszorús László kapcsolódó módosító indítványt elfogadja-e vagy nem.
Kérem szíveskedjék értékelni.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Igen, támogatom.

ELNÖK: Az 1. számú indítványt az előterjesztő támogatja. Balog Ádám urat
kérdezem.

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány is támogatja.

ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság véleményét kérdezem a kapcsolódó
módosító indítványról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

Ugyancsak Koszorús László képviselő úr 2. számú módosító indítványáról kérdezem
Font Sándor úr véleményét.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A…

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány is támogatja.

ELNÖK: A kormány is támogatja. És a bizottság? A véleményét kérdezem.
(Szavazás.) A bizottság támogatja a 2. számú ajánlási pontban lévő indítványt.

A 3. pontban ugyancsak Koszorús képviselő úr kapcsolódó indítványa szerepel.
Kérdezem Font Sándor urat.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság véleményét kérdezem, ki támogatja?
(Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 4. ajánlási pontban Koncz Ferenc képviselő úr indítványáról kérdezem Font Sándor
képviselő úr véleményét.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Ebben a formájában nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány véleménye?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja.

Az 5. ajánlási pontban ugyancsak Koszorús képviselő úr indítványa van, ami a 7.
ajánlási ponttal is összefügg. Erről kérdezem Font Sándor úr véleményét.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány is támogatja. A bizottság? Tukacs képviselő úr, tessék!

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, van-e valamilyen becslés arra
vonatkozóan, hogy ez a javaslat összeget jelent az önkormányzatok számára.

ELNÖK: Tessék válaszolni!

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Olyan adókedvezményt kap
az adóból, mint amit az iparűzési adóból is lehet kérni. Tehát ez nem az önkormányzati
adóból történik, csak ugyanaz a rendszer lesz, ha a bizottság ezt jóváhagyja. Tehát a plusz
felvett munkavállaló után kapna kedvezményt ebből az adóból.

ELNÖK: Köszönjük a választ államtitkár úr. A bizottság véleményét kérdezem,
támogatja-e az indítványt. (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja az indítványt.

Következik a 6. ajánlási pontban szintén Koszorús képviselő úr kapcsolódó
indítványa.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kormány?

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja, és Tukacs képviselő úrnak adok szót.

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Nem nyelvészkedni akarok, de nézzük már meg, hogy
van-e értelme a lap alján szereplő módosításnak.
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ELNÖK: Ki nézze meg? Mindenki? Ez egy elírás.

FONT SÁNDOR (Fidesz), előterjesztő: A kapcsos zárójel rossz helyre került,
észrevettük. Helyre fogjuk tenni a zárószavazásig.

ELNÖK: Igen, ez egy elgépelés, majd kijavítják. Köszönöm szépen. Ezek ismeretében
a bizottság véleményét kérdezem. (Szavazás.) A bizottság többsége elfogadta.

Ezzel tulajdonképpen a kiegészítő ajánlásról alkotott véleményünket megalkottuk,
javaslatainkat megtettük.

A 2. napirendi ponttal végeztünk. Az egyebekben szeretném bejelenteni azt, hogy jövő
hétfőn 10 órakor találkoztunk. A legfontosabb napirendi pontunk a Nemzeti Bank elnökének
és felügyelőbizottsági elnökének meghallgatása, valamint két albizottság munkájáról fogunk
beszélni, amennyiben elkészülnek ezek a jelentések. Köszönöm szépen.

Köszönöm, államtitkár úr, és még egyszer elnézést kérek a nyelvbotlásért. Köszönöm
szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


