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Napirendi javaslat

1. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/284. szám)
(Kósa Lajos és dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) Michl Józsefnek (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Vásárhelyi Pál tanácsadó
Palkó Katalin munkatárs
Szaiff Béláné titkárnő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 8 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjai. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes, tízen személyesen vannak jelen, 4-en pedig helyettesítéssel.

A napirend elfogadása

A meghívóban jelzett napirendet javasolom megtárgyalni. Először megkérdezem, van-
e valakinek más napirendi javaslata. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor lehet szavazni az
előterjesztett napirendről. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ezt
egyhangúlag elfogadtuk.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/284. szám) (Kósa Lajos és dr. Zombor Gábor (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Általános vita)

Az 1. napirendi javaslat a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/284. szám alatt, az általános vitára való
alkalmasságot kell megállapítania a bizottságnak.

Tekintettel arra, hogy a két aláíró előterjesztő nincs itt, engem bíztak meg az
előterjesztés interpretálásával. Ehhez sokat nem kívánok hozzáfűzni, tekintettel arra, hogy az
önkormányzatok, mióta ez a rendelkezés megtörtént tavaly, azóta olthatatlan vágyat éreznek
arra, hogy ez visszacsinálásra kerüljön. Az akkori önkormányzati bizottság néhány módosító
indítvánnyal az akkori kormányzati előterjesztést akként javította, hogy az önkormányzati
pozíciókat a részletfizetés vonatkozásában segítette. A legnagyobb veszélyt a jelenlegi
helyzetben az okozza, hogy amikor előleg van, akkor nem lehet tudni, hogy az valóban
befizetésre került-e, és ha közben a helyi önkormányzat nem kellően óvatos, és elkölti a pénzt,
akkor azt kamatosan kell visszaadni.

Ezért aztán a javaslat igazán nagyjából és egészében visszaállítja a korábbi rendet, ami
azt jelenti, hogy ha befizetik a pénzt a helyi iparűzők, akkor az azt is jelenti, hogy az
megjelenik az elkülönített adószámlán, és innentől kezdve szabad rendelkezése van az
önkormányzatnak, illetve ha a gazdasági programjában a külön feltételeket megállapít ehhez,
akkor annak keretében tudja ezt felhasználni.

Biztos, hogy lehet még cizellálni magát az előterjesztést, igazából az általános vitára
való alkalmasságról kell döntenünk, ehhez kérem a képviselőtársak támogatását.

Van-e kérdés? (Jelzésre.) Tessék

Kérdések

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nekem annyiban lenne, hogy hol olvasható ki belőle,
hogy választási lehetőség illeti meg az önkormányzatokat. Tehát ez helyből visszakerülne
hozzájuk, vagy választhatnak, hogy fenntartják-e az MSZP által behozott rendszert, vagy
marad ez? Ha esetleg most ezt itt nem tudjuk megbeszélni, akkor az általános vitán itt nagyon
szívesen felteszem ezt a kérdést, és akkor léphetünk is tovább.

A magam részéről általános vitára alkalmasnak találom a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Varga miniszter úr, tessék!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Azt
gondolom, azért az mindenképp figyelemre méltó, hogy bizonyos elemeit megőrizte ez az
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önálló képviselői indítvány, és abban a tekintetben kiolvastam belőle, hogy az
önkormányzatok szerződést köthetnek az APEH-hal. Tehát ha úgy gondolják, hogy nincsenek
felkészülve, nincs szakemberük, számukra ez megtakarítást jelent, akkor egy megállapodással
gyakorlatilag átadhatják az APEH számára az iparűzési adó beszedésének a dolgát.

Azt gondolom, a törvényjavaslat azt is mondja, hogy ennek a pontos elvét majd egy
kormányrendelet fogja kidolgozni, azért az viszont jó lenne, és nyilván az APEH számára is
fontos lenne, hogy aki úgy gondolja, hogy átadja, az azért egy meghatározott időtartamra adja
át. Lehet, hogy ezt azért jó lenne meghatározni, tehát ne legyen az, hogy most átadjuk, aztán
két év múlva megint meggondoljuk, és visszavesszük. Tehát egyfajta gondos, felelősségteljes
önkormányzati gondolkodás is jó lenne ebben a tekintetben.

Az előző kormányzati ciklusban is nyilván vita volt, hogy jó-e, ha az önkormányzatok
szedik be. Nyilván a nagy települések - jórészt a megyei jogú városok - fel vannak készülve
ma is erre a dologra. Ezt mi egyfajta technikai dolognak gondoljuk, tehát ha a kormányzat
most úgy gondolja, hogy ezt visszaadja az önkormányzatoknak, ez az ő döntése. Azt azért
szeretném elmondani, hogy az indokolásban azzal én sem és a szocialisták nem értenek egyet,
hogy az, amit mi választottunk, nem hatékony megoldás. Azt gondolom, ezen most nem
tudunk nyilván vitatkozni, hogy melyik a hatékony és melyik nem hatékony.

Az pedig most már csak egy pikírt megjegyzés, hogy azt gondolom, legalább a
mostani önkormányzatoknak illene bízni a saját kormányukban, mert az előző
törvénymódosításkor nagyon nagy hangsúllyal jött szóba az, hogy elsősorban az ellenzéki
települési vezetők bizalmatlanok voltak a központi kormányzattal szemben. Azt gondolom, ez
most megoldódott, legalábbis az akkori ellenzékiekkel szemben. Nem biztos, hogy jók az
indoklásban ezek a megfogalmazások, hogy tulajdonképpen az APEH munkatársai nem
szakszerűen, lassabban vagy másképpen szednék be az iparűzései adót. Ezt egy technikának
gondoljuk, és általános vitára alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot.

Válaszadás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán az averzió az önkormányzatok oldaláról abban
jelentkezik - amit a miniszter úr mondott -, hogy az illetékbeszedéssel kapcsolatosan a megyei
jogú városok, illetve a megyei önkormányzatok tekintetében fogalmazódott meg a
hatékonyság követelménye korábban, hogy lehetne jobb is, és lehet, hogy erre van kivetítve
az indoklás ebbéli része, tekintettel arra, hogy nem maga a kormány szedi be, hanem a
kormány egy hivatala.

Határozathozatal

Úgy látom, más nem jelentkezett, akkor az általános vitára való alkalmasságról kell
döntenünk. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. Ez azért is fontos,
mert május után szeptemberben már átkerülne az APEH-hez, tehát a döntést addig kell
meghozni, ha netán valaki maradni szeretne, viszont a vállalkozókat értesíteni kell, ha az új
jogszabály megszületik.

Első helyen kijelölt bizottság vagyunk?

VÁSÁRHELYI PÁL tanácsadó: Nem, szerintem a költségvetési bizottság.

ELNÖK: Írásban nem lehet benyújtani. Kíván-e valaki az általános vitában előadó
lenni a bizottság részéről? Mivel ma van az általános vita, írásban nem tudunk előadót
benyújtani. (Gelencsér Attila belép az ülésterembe.) Gelencsér Attilát javasolom. (Derültség,
közbeszólások: Egyetértünk.) Köszönöm szépen.
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Egyebek

Az egyebekben egyetlen dolog van, hogy van egy kötelező albizottság, amit meg kell
alakítani. Majd kérem az ellenzéki pártoktól azt a három nevet - minden párttól egyet-egyet -,
akik részt vennének ebben az albizottságban. A magunk részéről is hozzá fogjuk tenni a
három nevet. Egyelőre úgy gondolom, hogy paritásos bizottság legyen az ellenőrzési
albizottság, úgyhogy majd valamelyik következő ülésen ezt véglegesen el fogjuk dönteni.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Mi szeretnénk mondani a nevet: Pál Tibor képviselő urat
jelöljük.

ELNÖK: Tehát Pál Tibor. Én javasolom Ivády Gábort az LMP részéről. (Derültség.)

IVÁDY GÁBOR (LMP): Elfogadom.

ELNÖK: A Jobbik részéről?

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Később nevezzük meg a tagot.

ELNÖK: Rendben. Amint megvan a névsor, utána szavazunk róla.
Tekintettel arra, hogy más nincs, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


