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Napirend:  
 

1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 

törvényjavaslat (T/4659. szám - a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 

javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről:  

Megjelent: 

Elnököl: Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP) alelnök 

Babák Mihály (Fidesz)  

Balázs József (Fidesz)  

Dr. Bóka István (Fidesz)  

Kara Ákos (Fidesz)  

Magyar Anna (Fidesz)  

Hoffman Pál (KDNP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott:  

Babák Mihály (Fidesz) megérkezéséig Balázs Józsefnek (Fidesz)  

Balla György (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  

Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Szijjártó Péternek (Fidesz)  

Dr. Dancsó József (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP) 

Ékes József (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP)  

Herman István Ervin (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  

Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz)  

Boldvai László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP)  

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók: 

Dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

helyettes államtitkár 
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(Az ülés kezdetének időpontja:  8 óra 35 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása  

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megkérem a bizottság tagjait 
és a helyettes államtitkár asszonyt, hogy foglaljanak helyet. 

A mai Számvevőszéki és költségvetési bizottság ülését megnyitom. Két pontból álló 
napirendi javaslat van mindenki előtt. Van-e esetleg más javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor szavazunk. Aki elfogadja a napirendi javaslatot, az kérem, jelezze. (Szavazás) 
Egyhangú. 

Egyben megállapítom, hogy a bizottság 14 taggal, a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes. A bizottság a napirendjét egyhangúlag elfogadta. 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényjavaslathoz beadott 
kapcsolódó módosító indítványok közül a bizottság hatáskörébe egy indítvány tartozik, a 3-as 
ajánlási számon, bizottsági elnökünk kapcsolódó módosító indítványa, amelyben azt 
kezdeményezi, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizze a megyei önkormányzatok, 
valamint a fővárosi önkormányzat vagyonának, adósságának és intézményeinek átadását. 
Szeretném megkérdezni a helyettes államtitkár asszonyt, hogy mi a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium álláspontja, mert ha jól gondolom, akkor a mai kormányülés okán 
még nem tudunk kormányzati álláspontot mondani. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Így 

van. Csak tárcaálláspontot tudok képviselni. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból van-e valakinek hozzászólása? Szekeres 

miniszter úr, parancsoljon! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, államtitkár-helyettes asszony. 

Obligát a kérdés: miért? 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ezt a 

kérdést nagyjából a tegnapi bizottsági ülésen is lefolytattuk. Nem tartalmi kifogásunk van 
ellene: az Állami Számvevőszékről szóló törvény alapján az Állami Számvevőszék 
hatáskörébe törvény alapján tartozik ez a feladat. Nem érezzük indokoltnak külön nevesíteni 
egy másik törvényben. 

 
ELNÖK: Ami tegnap elhangzott, az a tegnapi bizottsági ülésen volt, ma pedig ma van. 

Tehát, ha ma hangzik el a kérdés, akkor ma kell válaszolni. Én a magam részéről annyit 
szeretnék hozzátenni, mint a tegnapi napon, hogy ugye alapvetően a költségvetés fogja 
rendezni a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat vagyonának állami átvételét 
és állami működtetését. Márpedig a költségvetés fölött ott van az állami számvevőszéki 
kontroll, tehát tegnap próbáltuk az elnök urat megnyugtatni, hogy az indítványa nem-
elfogadása nem a céllal való nem egyetértést jelenti, de úgy tűnik a beadott indítványból 
fakadóan, hogy ez nem sikerült. No mindegy. 
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Ha nincsen más hozzászólás, mindjárt szavazunk az indítványról. Tehát, aki Nyikos 
képviselő úr kapcsolódó módosító indítványával egyetért, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Két 
igen szavazat. Ki az, aki nem ért egyet? Tíz. Tartózkodás? Három. Tehát 2 igen szavazattal, 
10 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja az elnök úr módosító 
indítványát. Más indítványt megtárgyalni nem kell ebből a sorból, úgyhogy köszönjük szépen 
az államtitkár-helyettes asszonynak a jelenlétet 

Egyebek 

Egyebek napirendi pontban van-e valakinek mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Ha 
nincsen, akkor köszönöm szépen a jelenlétet, az adótörvények vitájához pedig jó munkát 
kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 40 perc) 
 

Szijjártó Péter 
        a  bizottság alelnöke 

  
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


