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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1347. szám)

(Dr. Schiffer András és Karácsony Gergely (LMP) képviselők önálló indítványa)

2. A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. 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. Bóka István (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Kósa Lajos (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Karácsony Gergely (LMP) előterjesztőként
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.
A bizottság ülését megnyitom.

Megállapítom, hogy 13 fő személyesen, 5 fő helyettesítéssel képviselteti magát.
Köszöntöm a bizottsági ülésen Endrésik Zsolt képviselőtársunkat, aki két hete került

megválasztásra, de most találkozunk vele először a bizottsági ülésen, illetve Szilágyi Péter
képviselőtársunkat, aki tegnap óta tagja a bizottságnak.

A napirendi javaslat OKB-19/2010. szám alatt került kiküldésre írásban. Kérdezem,
hogy van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor lehet
szavazni a napirendről az előterjesztés szerint. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom,
hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1347. szám) (Dr. Schiffer András és Karácsony Gergely (LMP)
képviselők önálló indítványa)

Következik az 1. napirendi pont, döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről, általános vita a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatról T/1347. szám alatt. Dr. Schiffer András és Karácsony
Gergely LMP-s képviselők önálló indítványa.

Tisztelettel köszöntöm Karácsony Gergely képviselő urat, kérem, szíveskedjék helyet
foglalni, illetve a Belügyminisztérium képviseletében Eiselt államtitkár urat, illetve
főosztályvezető urat. Szíveskedjenek helyet foglalni.

Megkérdezem Karácsony képviselő urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az
előterjesztést, ha igen, akkor röviden, ami nincs leírva, szíveskedjék megkezdeni a
kiegészítést.

Karácsony Gergely szóbeli kiegészítése

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Kérem támogatásukat ahhoz, hogy ezt a javaslatot tárgysorozatba vegyük. Nyilván
mindannyiunk számára ismert az új önkormányzati választási rendszer, amivel kapcsolatosan
nagy vitáink voltak a parlamentben. Ezeket a vitákat természetesen nem szeretném újra
megnyitni, de kétségtelenül van egy helyzet, amihez szerintem érdemes viszonyulnunk. Ez a
helyzet pedig az, hogy a képviselő-testületek létszámának jelentős mértékű csökkentésével,
illetve a rendszer arányossági/aránytalansági tényezőinek az átstrukturálódásával egy olyan
helyzet állt elő, amiben nagyon sok képviselő-testületben egy jelölőszervezetnek egy
képviselője képviseli a választópolgárok igen jelentős részét, akár a 10 százalékot jelentősen
meghaladó részét, és ebben az új helyzetben ezek a képviselők nem élhetnek a frakciók
alakítása nyújtotta előnyökkel, illetve van egy bizonytalanság azzal kapcsolatosan, hogy hány
főtől is lehet frakciót létrehozni a képviselő-testületben.

Azt gondolom, hogy előnyös lenne, a demokratikus képviselet minőségét javítaná, ha
egységesen szabályoznánk a frakcióalakítás szabályait, illetve azt, hogy amennyiben egy
képviselő képvisel egy jelölőszervezetet, és az valóban kötődik ehhez a jelölőszervezethez,
akkor legyen lehetősége arra, hogy a frakciók működésével kapcsolatos előnyöket ő is
élvezhesse, még egyszer mondom, amiatt a társadalmi felhatalmazás miatt, amit az új
rendszerben akár egy megválasztott képviselő is birtokolhat, hiszen ebben a rendszerben már
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10 százalék fölötti eredmény is nagyon sok esetben csak egy képviselői mandátumot
eredményezett. Azt gondolom, hogy ez javítaná a képviselő-testület munkájának a társadalmi
elfogadottságát, és erre nagy szükségünk van most, amikor a demokratikus intézmények iránti
bizalom nem éppen csúcsra van járatva. Úgyhogy kérem a támogatásukat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Hogy mi van csúcsra járatva, az nyilván nézőpont kérdése. Szeretném
megkérdezni a Belügyminisztérium képviseletében államtitkár urat, hogy ön nyilatkozik-e az
előterjesztéssel kapcsolatosan. (Dr. Eiselt György: Igen.) Tessék parancsolni!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A helyi önkormányzatokról szóló törvényhez beadott önálló képviselői
indítvány megalkotásának nincs akadálya, azonban szeretném felhívni mindenkinek a
figyelmét, hogy jelenleg az önkormányzati törvény alapján a megalakult képviselő-
testületeknek ennél szélesebb jogai vannak. Tehát a törvény elfogadása esetén pont fordítva
lenne, a cél nem ez lenne, hanem szűkítené az önkormányzatok mozgásterét, hisz
Magyarországon 3195 önkormányzat létezik, a népesség összetételétől kezdve a nagyvárosig
minden területet képvisel. Az önkormányzati törvény ezt biztosítja, hogy a megalakult
képviselő-testület önmaga szabályozza, önmaga mondja ki az adott ciklusokra alkotva, hogy
hogyan, milyen formában szeretne működni.

Köszönöm.

ELNÖK: köszönöm szépen. Van-e kérdés a képviselőtársak részéről? (Jelzésre:) Pál
Tibor képviselő úr!

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én az előterjesztőt kérdezem, hogy annak,
hogy ezt a törvénymódosítást benyújtották, van-e valami gyakorlati háttere. Magyarul, az
önkormányzati választások után, amikor az alakuló ülések megtörténtek az
önkormányzatokban, a saját szervezeti és működési szabályzatukat módosítják vagy éppen
újat fogadnak el. Ebben egyébként igaza van a minisztérium előterjesztőjének, hogy a
jelenlegi szabályokhoz képest kétségtelenül szűkíti a mostani törvényjavaslat a lehetőségeket,
de azért azt is látjuk, hogy egyben egyfajta biztosítékot is ad. Azért kérdezem az előterjesztőt,
hogy a törvénymódosítás beadására mi volt az indok azon túl, hogy szeretnék, hogy stabil
legyen az önkormányzati rendszer, szeretnék, hogy a demokratikus jogok érvényesüljenek,
sok mindent el lehet mondani, de van-e ennek olyan gyakorlati háttere, vannak-e olyan
adatok, számok, amik azt mutatják, hogy esetleg ezzel a bő jogkörrel vagy tág jogkörrel, ami
az önkormányzatoknál van, megpróbálnak visszaélni és a kicsiket kiszorítani, hiszen tudjuk,
hogy igazából erről szól az előterjesztés. Tehát kérdezem, hogy van-e ilyen tapasztalat.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. A
kérdéseket lezárom. Az előterjesztőnek megadom a szót a válaszadásra.

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Valóban az a probléma, hogy
miközben a lehetőségek tágabbak, mint amit ez a javaslat meghatároz, az élet azonban ennél
sokkal szűkebb. Olyan tapasztalataink vannak, hogy valóban olyan típusú szervezeti,
működési szabályzatokat fogadnak el a testületek, amelyek ennél a javaslatnál szerényebb
jogosítványokat biztosítanak a kisebb jelölőszervezetek által megválasztott képviselőknek,
éppen ezért ez a javaslat egyfajta biztosítékot teremt arra, hogy a lehetőségek mégiscsak
adottak legyenek ezeknek a jelölőszervezeteknek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon örülök és
őszintén örülök annak, ha szélesíteni szeretnék a lehetőségeket, de valójában az élet az, ami
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szűkíti ezeket. Éppen ezért nagyon fontosnak érzem, hogy legyen egy biztosíték a módosító
javaslatban meghatározott szempontok szerint a kisebb jelölőszervezetek képviseleti
munkájának az erősítésére. (Pogácsás Tibor megérkezik az ülésre.)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászóló? (Jelentkezésre:) Habis alelnök úr!

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Magam is úgy gondolom, hogy ezt
inkább önkormányzati alapokmányokban, szervezeti szabályzatokban kellene rögzíteni.
Szerintem két képviselő nem csoport. Nálunk három képviselő alakított képviselőcsoportot.
Ha ugyanannyi létszámú külső szakértőt delegálhat valaki, akkor nem érvényesül az a
szempont, hogy a bizottságokban egy fővel több belső tagnak kell lenni, mint külsőnek.
Csendben megjegyzem, hogy a mi megyei jogú városi önkormányzatunkban az egy szem
LMP-s bizottsági elnök, tehát nem gondolom, hogy arról szól a dal, hogy a kisebb szervezetek
eleve hátrányt szenvednek egy önkormányzatban.

Köszönöm.

ELNÖK: Úgy látom, hogy több hozzászóló nincs. Annyit szeretnék hozzátenni az
előterjesztőnek, hogy valóban, az önkormányzati alapjogokat biztosítja a törvény. Ha
telerakjuk sorozatosan kisebbségvédelmi szabályokkal, akkor gyakorlatilag az szmsz-ek
érvényüket vesztik e tekintetben, hiszen nincs értelme, mert olyan részletesen szabályozza egy
kerettörvény a kisebbségvédelmi szabályokat, hogy gyakorlatilag kiüresedik az szmsz.

Én azt gondolom, hogy ha demokratikusan működik egy önkormányzat, akkor
bizonyos tekintetben vannak lehetőségei az egyfős vagy a kétfős kisebbségeknek is, akár a
bizottságokban, akár a frakcióalakítás vonatkozásában. De az is egy nonszensz lenne, hogy
egy főt frakciónak nevezünk adott esetben, mert ehhez aztán társulnak dolgok, napirend előttit
lehet mondani, és a többi, és a többi. A választók eldöntötték, hogy mely jelölőszervezet
részéről hány főt ültetnek be a képviselő-testületekbe. Nyilván a megalakuláskor van egy
egyeztetés, hogy ki milyen szerephez jut, ami aztán az elkövetkezendő időszakban
természetesen változhat egy-egy ciklus alatt. Holnapután akkor egy újabb kisebbségvédelmi
szabály kerülne be, és a többi, és se vége, se hossza nem lenne ennek. Azt gondolom, hogy ez
egy kerettörvény, a kerettörvénynek az aprópénzre váltását helyben, a helyi önállóság
keretében kell megtenni.

Karácsony Gergelynek megadom a szót viszontválaszra az itt elhangzottakra, Habis
alelnök úr meg az általam elmondottakra történő válaszadásra. Tessék parancsolni!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm szépen a szót. Igyekszem nagyon
rövid lenni. Azt gondolom, hogy itt nem az egy szem képviselőkről és nem is az LMP-sekről
van szó, hiszen ez egy általános probléma, hanem azokról a választókról, akik támogatták
ezeket a jelölőszervezetek. Azt is el kellene képzelni, hogy adott esetben ez mondjuk egy
településlakosságnak 15 százaléka. Tehát amikor valaki nem mondhat napirend előttit, akkor
az a 15 százaléknyi választópolgár van megfosztva bizonyos típusú jogosítványoktól. A
kétfős frakció pedig nagyon sokszor azt jelenti, hogy akár 30 százaléknyi támogatást is jelent
az a képviselői hely.

Arra kérem önöket, hogy amikor arról döntenek - hiszen még csak a tárgysorozatba-
vételről van szó, hogy egyáltalán beszélgessünk ezekről az indítványokról -, akkor ne azokra
az egy szem képviselőkre gondoljanak, akik tényleg törpekisebbségként megjelennek, hanem
azokra a szavazókra, akik ezek mögött a jelöltek mögött állnak, akik sokkal nagyobb súlyt
képviselnek, hiszen a rendszer eléggé aránytalanul működött most ezen a választáson, illetve
bizonyos aránytalansági tendenciák eleve benne vannak a törvényben. Tehát gondoljanak
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azokra a szavazókra, akik ezt támogatták, sokkal többen vannak, mint azok az egy szem
képviselők. Örülök annak, hogy bizonyos helyeken egy szem képviselő is bizottsági elnök tud
lenni, de azt szeretném, ha lenne valamifajta biztosíték arra, hogy ez nem az adott politikai
konstellációtól függ, hanem valóban egyfajta arányosság elve szerint a támogatásnak
megfelelő mértékű jogosítványokkal bírnának a képviselők a képviselő-testületekben.

Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. A kormány részéről van-e felvetés,
államtitkár úr? (Dr. Eiselt György: Nincs.) Akkor szavazás következik. Az első szavazásként
a tárgysorozatba-vételről kell dönteni a bizottságnak. Ki ért egyet azzal, hogy tárgysorozatba
vegyük az előterjesztést? (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Az összes
többi.

Köszönöm szépen a megjelenést. Kimondom a határozatot, hogy a bizottság nem veszi
tárgysorozatba az előterjesztést.

A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám) (A bizottság feladatkörébe
tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 2. számú napirendi pont, a jogalkotásról szóló törvényjavaslat, amelynek
a száma T/1381., a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Gáva
Krisztián helyettes államtitkár urat tisztelettel köszöntöm. A tervezet, amiből dolgozunk, az
október 27-i.

Kérem, hogy a 39. ajánlási ponthoz lapozzon mindenki, ez a 18. oldalon található.
Szakács Imre képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány képviseletében a helyettes
államtitkár urat, hogy támogatja-e a kormány.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
22. oldal 47. pont, szintén Szakács Imre képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
Következik a 49. pont, dr. Schiffer András és Szilágyi Péter javaslata, összefügg a 49.,

53., 54., 63., 67., 68. számú előterjesztésekkel. Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyharmada
sem támogatja.

58. pont, Schiffer András és Szilágyi Péter képviselők javaslata. A kormány
támogatja-e?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatta.

A 68. pont következik, ez a 30. oldal alján van. Hegedűs Lorántné képviselő asszony
javaslata. A kormány támogatja-e?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.
72. pont, Szakács Imre javaslata, 33. oldal lap alja. Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja egyhangúlag.
Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e olyan javaslat, amit még a bizottság

részéről megtárgyalásra javasolnak. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor a napirendi pontot lezárom.
Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a megjelenést.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 3. napirendi pont, az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
T/1376. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó ajánlási pontok megvitatása.

Kanyó főosztályvezető-helyettes urat tisztelettel köszöntöm. Államtitkár úr vagy
helyettes államtitkár úr nincs itt? (Kanyó Lóránd: Sajnos nem tudott jönni más irányú
elfoglaltság miatt.) Nem a csík tolja a repülőt, üzenem az államtitkár úrnak, itt a helye,
úgyhogy nincs más irányú elfoglaltság. Egyetlen egy, ha a minisztere meg a miniszterelnök
magához hívta, az előzi meg a bizottságot esetlegesen. (Kanyó Lóránd: Úgy tudom, hogy
valamelyik másik bizottságban van.) Az egy más kérdés, jó, ketté nem szakadhat, úgyis elég
vékonyka.

A tervezet, amiből dolgozunk, a november 3-i, ez a kiegészítő ajánlás. Megvan-e
mindenkinek? Az ajánlási pontok közül a 3. számú Kósa Lajos javaslata. Kérdezem a
kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a kormány.

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Egyelőre
kormányálláspontot még nem tudok mondani. A tárca álláspontja a 3. indítvány tekintetében
nem. (Dr. Bóka István jelentkezik.)

ELNÖK: Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Ez gyakorlatilag az, hogy ez az ideiglenes tevékenység
mikortól kezdődik. Kósa képviselő úr még egy megszorítást tesz a (3) bekezdés tekintetében.
Azt gondolom, hogy ez a jobb átláthatóságot biztosítja, hogy valójában ott fizessenek
iparűzési adót, ahol a tevékenység végzése történik. Tehát szerintem pontosít a korábban
általam benyújtott javaslathoz képest. Én szívesen támogatnám. Nyilvánvalóan ez további
adminisztrációnövekedést jelent, de alapvetően az a folyamat, hogy a kisebbről a nagyobb
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fele történjen elmozdulás, és végül is egy megyei jogú város polgármestere javasolja, azt
gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a kisebbek felé.

ELNÖK: Azt szeretném megkérdezni a főosztályvezető-helyettes úrtól, hogy ez
számításuk szerint forintálisan mekkora nagyságrendet jelent.

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Legfeljebb átrendezést
jelenthet. Összességében az, hogy a törvényjavaslat kapcsán a 30 nap visszaáll, körülbelül
100 milliós nagyságrendet jelent. Ugyanakkor mivel csökken ezen indítvány szerint a felső

határa a napok számának a felére, ez körülbelül szintén olyan 150 millió forintnyi összeg
átrendezését jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a vállalkozók ettől kezdődően a
székhelyük, telephelyük szerint fizetik majd az adót, tehát bevételcsökkenés nem lesz, csak
némileg átrendeződik az ideiglenes és az állandó tevékenység utáni adó.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. Ki támogatja Kósa képviselő
úr javallatát? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 17 igen szavazat volt. Ellene? (Nincs jelzés.)
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja.
Ez összefüggött a 4. ponttal.

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést. Tisztelt Bizottság!
Kérném, hogy a 4. pontról is szavazzanak, mert nem függ össze a két indítvány.

ELNÖK: A parlamenti főosztály rosszul írta a szöveget. Akkor a 4. pontról is
szavaznánk. A tárca támogatja-e?

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.
5. ajánlási pont, ez a 7. és a 8. ponttal összefügg. Így van-e? (Kanyó Lóránd: Igen.)

Tárca?

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot.
(Dr. Bóka István jelentkezik.)

ELNÖK: Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Nem tudom, jól értem-e Kósa képviselő úr javaslatát.
Én már a múltkor próbáltam pedzegetni, aztán több frontot nem mertem nyitni ebben az adott
ügyben meg kérdésben, örülök, ha eggyel is előbbre jutok. De ha jól értelmezem, Kósa
képviselő úr is arra a problémára keresi a megoldást, hogy a villamos energiánál és a
földgáznál elkezdődött a verseny és bejönnek más szolgáltatók. Ezek a más szolgáltatók nem
tiszta profillal dolgoznak, tehát a portfoliójukban nem haladja meg a 75 százalékot a villamos
energia értékesítése, illetve a földgáz értékesítése a közvetlen fogyasztók felé. Ebből
következik, hogy ha ez nem haladja meg, akkor nem érvényes rájuk az a szabály, miszerint a
végső fogyasztás helye szerint kell elosztani az iparűzési adót, hanem a telephely-székhely
megosztása alapján, ami csökkenti megint az úgymond nem székhelytelepülések bevételét.
Erre ad megoldást. Az a kérdésem, hogy ezt jól értem-e, ezt korrekt módon vezeti-e le, és
nincs-e úri huncutság a javaslatban.
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KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs, a javaslat technikailag,
jogtechnikailag helyes. Egy pont van, azt lehet korrigálni, 3. számú melléklete a
helyiadótörvénynek van, az indítvány szerint nincs. A CompLex Jogtár sajnos rosszul hozza
le.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Én azt gondolom, hogy a jogszabály szelleme, illetve
az az irány, amit konzekvensen képviseltünk kábelszolgáltatóknál, a távközlési cégeknél és
amit korábban már a villamos energiánál meg a földgáznál képviselt a helyiadótörvény
szelleme, szerintem Kósa képviselő úr javaslata ez irányba mutat, tehát szerintem támogatni
kellene. Ez az önkormányzatok érdekében áll, különösen a kisebb önkormányzatok érdekében
áll, hiszen ezek a cégek egy székhellyel rendelkeznek gyakorlatilag és viszonylag kis
apparátussal, nem kötelesek ügyfélszolgálatot létesíteni semmilyen szinten. Gyakorlatilag
behálózzák az országot, és viszik el a piacot és viszik el helyből az iparűzésiadó-bevételt a
székhely szerinti önkormányzat felé. (Elnök: Ahol egyébként a megrendelő a helyi
önkormányzat.) Pontosan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még reakció? (Nincs jelzés.) Akkor ennek a
pontnak a vitáját lezárom, és szavaznánk az 5. pontról. Kósa Lajos indítványa. Ki ért vele
egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

Következik Vágó Sebestyén képviselőtársunk javaslata a 6. pontban. A kormány?

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) Egyharmada sem
támogatja.

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen.
Jövő szerdán lesz valószínűleg bizottsági ülés. A mai bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


