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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

Vágó Gábor (LMP) 

Molnár Oszkár (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Babák Mihály (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Balázs József (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP). 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket, a sajtó munkatársait. A 
bizottsági ülést megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítható, figyelembe véve a 
helyettesítéseket is, hogy bizottságunk határozatképes. Ezért szavazhatunk arról, hogy az 
általam kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával az Országgyűlés 
költségvetési bizottsága egyetért-e. Aki ezzel egyetért… (Dr. Puskás Imre jelentkezik.) 
Puskás képviselő úr kért szót. 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

napirendi javaslattal kapcsolatban volna egy indítványom. Javaslom, hogy a bizottság ne 
tárgyalja a 3. napirendi pontként írásban kiküldött, az aprófalvak pénzügyi helyzetének 
javítására irányuló kormányzati intézkedések kidolgozásáról szóló határozati javaslatot, 
tekintettel arra, hogy meggyőződésem szerint ez nem annyira a pénzbőségnek, hanem inkább 
már a politikai kampánynak a megnyilvánulása. 

Indoklásul hadd mondjak néhány dolgot. Egyrészről a tisztelt polgármester asszonyok, 
urak, akik itt megjelentek, és akiket tisztelettel köszöntök, ezt a levelet a bizottsági elnök 
úrnak még május 17-én írták, most pedig szeptember közepe van. Elnök úr eddig nem tartotta 
fontosnak, hogy ezt a témát elénk hozza, miközben időközben számos dolog történt. Többek 
között a 22/2013. BM-rendelet forrást juttatott többek között ezen településeknek is, és ezen 
túlmenően megjelent a 32/2013. BM-rendelet is, amely gyakorlatilag pályázati formában 
forrást tud biztosítani azon települések számára, amelyek olyan költségvetési helyzetbe 
kerültek, ami ellehetetleníti az ő működésüket. 

Tehát, azt gondolom, időközben konkrét intézkedések is történtek, nemcsak valamiféle 
minisztériumi válaszlevelek születtek. Hiszen ezekre is utalás van egyébként, hogy közben a 
BM és a Nemzetgazdasági Minisztérium elnök úrnak is és az érintett településeknek is választ 
adott. Ezen túlmenően mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy ezen probléma hatására 
születtek ezek a BM-rendeletek, és ezen ismeretek alapján készül nyilván a 2014-es 
költségvetés. Tehát meggyőződésem szerint ezzel az akcióval a bizottság semmit nem tudna 
hozzátenni az önkormányzati rendszer plusztámogatásához. Ezek a lépések reményeink 
szerint a 2014-es költségvetési törvényben benne lesznek, de legalábbis mindenki, aki 
érdekelt, a költségvetés vitájában tudja majd képviselni azt a véleményüket, amit ebben a 
bizottsági vitában képviselnének. Ezért javaslom a napirendi pont levételét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. A javaslat nem házszabályszerű, mert írásban kellett 

volna és korábban nekem jelezni, hogy ezzel a napirendi ponttal ön nem ért egyet, 
pontosabban a tárgyalásával nem ért egyet. Ez az egyik megjegyzésem. 

A másik pedig az, hogy én visszautasítom azt a vélelmét, hogy én valamiféle 
kampánymegfontolásból vettem ezt napirendre. Ezzel a kérdéssel elég régóta foglalkozom, 
szó sem volt kampányról. És ebben a bizottságban nem kampányolunk, sem pro, se kontra. 
Ezt tehát visszautasítom. 

Miután írásbeli ellenvélemény nem érkezett a napirendi javaslathoz, leszámítva 
alelnök úr mostani bejelentését, ezért megszavaztatom a napirendi ajánlást. Pontosabban 
szavazásra teszem föl a kérdést, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az általam a meghívóban 
kiküldött napirendi pontok tárgyalásával a bizottság foglalkozzék, illetve elfogadja-e 
napirendi javaslatomat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 

Köszönöm. Ez öt. Ki az, aki nem ért egyet a javaslattal? Tizenkettő. Megállapítom, 
hogy a napirendi javaslatomat nem fogadta el. Ezért az ülést bezárom. Újramegnyitásáról 
meghívót fogok küldeni mindenkinek. Elnézést kérek főigazgató úrtól, akit hiába hívtunk ide, 
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az Országgyűlés Hivatalának főigazgatójától és főigazgató-helyettesétől. Az új napirendi 
javaslatról tájékoztatni fogom a képviselő urakat, hölgyeket, valamint meghívott vendégeinket 
is. Köszönöm szépen, az ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


