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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1787. szám)

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság 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. Bóka István(Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)
Kósa Lajos (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Rozsi Éva Judit főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a meghívottakat és a
megjelenteket. A bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság ülése
határozatképes, 18 fő személyesen, 6 fő pedig helyettesítéssel képviselteti magát.
OKB/23/2010. alatt írásban küldtük ki a meghívót, amely gyakorlatilag egy napirendi pontból
áll, ez a Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa. Kérdezem, hogy van-e
más napirendi javaslat. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor a jelzett, meghívóban jelzett
napirendről kell szavaznunk. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom,
hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú
törvény módosításáról szóló T/1787. számú törvényjavaslat

A napirend szerint következik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló
2008. évi CII. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat a T/1787. szám alatt, a
Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa. Szeretném megkérdezni a
kormány képviselőjét, hogy mi a kormány álláspontja erről a bizottsági javaslatról.

Rozsi Éva Judit (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja ezt a
bizottsági javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy hozzászólás? (Jelzésre:) Varga Zoltán!

Kérdések, válaszok, hozzászólások

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni -
lehet, hogy tudnom kellene, de nem tudom -, hogy ez a 35 százalék, amit visszaigényelhetnek
az önkormányzatok, forintosítva mekkora összeg. Ha erre kaphatnánk választ! (Dr. Bóka
István: 9 milliárd, 9,1 milliárd!)

ELNÖK: (Rozsi Éva Juditnak:) Tessék parancsolni!

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az eredetileg benyújtott
költségvetési törvényjavaslatban 9,1 milliárd volt ilyen céllal félretéve a gazdagabb
önkormányzatok jövedelemkülönbség-mérséklésének a visszatérülése címén.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Folytathatom, elnök úr.

ELNÖK: Igen, tessék!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon érdekes javaslat abban a tekintetben, hogy itt is visszatér sajnos, azt kell hogy
mondjam, a kormányzat ahhoz a politikájához, ahhoz a taktikájához, hogy visszamenőleg hoz
olyan törvényeket, amelyek, én azt gondolom, életszerűen befolyásolják az
önkormányzatoknak a dolgát. Hisz ez a 2008-as költségvetést érinti, akik erre jogosultak,



- 6 -

azok logikusan számíthattak erre a forrásra, és ez náluk, én azt gondolom, teljes mértékben
hiányozni fog. Az egy más dolog, hogy a jövő évre hogyan kalkulálnak majd ezzel, de
visszamenőleg önkormányzatoktól forrást elvonni, azt gondolom, nem helyes. Ezért
nyilvánvalóan nem is tudjuk támogatni a törvényjavaslatnak ezt a formáját.

Legalább ennek a bizottságnak nem kellene támogatnia az ilyen típusú javaslatokat,
azt gondolom, hogy teljesen logikátlan. Az előző általános vitában arról volt szó, hogy minél
több pénzt az önkormányzatoknak, ebben úgy általában egyetértünk, és most meg jön egy más
típusú javaslat, amely ugyanúgy forrásokat von el az önkormányzatoktól. Én tehát azt
gondolom, hogy ilyen tekintetben, és ráadásul hogy ezt visszamenőleges módon teszi meg ez
a törvényjavaslat, így semmiféleképpen nem támogatható. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A miniszter úrnak mint a Bajnai-kormány tagjának
szeretném mondani, hogy ezt a Bajnai-kormány idején elvették, tehát szeretném a figyelmébe
ajánlani, hogy ott ezt elfelejtette elmondani. Éppen a 2010. évre vonatkozó költségvetésből
nyomták át ezt 2011-re. (Dr. Bóka István: Így van!) Most ez 2011-ben benn van a rendszerben
9,1 milliárd forinttal, amit 2010-ben nem adtak oda az önkormányzatoknak pont önök.

(Jelzésre:) Bóka képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A mondandóm egyik részét elnök
úr elmondta. A másik pedig, hogy tudomásom szerint ez egy átcsoportosítás, tehát az
önkormányzati büdzsé nem lesz kevesebb. Ez egy átcsoportosítás, tehát ez az önkormányzati
minisztérium büdzséjében fog megmaradni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Akkor lezárom a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal

Az előterjesztésről, a Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványáról
kell szavazni. A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igen. Ki van
ellene? (Szavazás.) 4 ellene. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás és 4 ellenszavazat
mellett a bizottság támogatja.

Köszönöm szépen a kormány képviseletében Rozsi Éva Judit főosztályvezető
asszonynak a megjelenését.

Egyebek

Van-e a képviselők részéről bármi az egyebek tekintetében? (Senki nem jelentkezik.)
Úgy látom, hogy nincs. Akkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy holnap 9 órakor
találkozunk, és ha jól dolgozunk, akkor gyakorlatilag egy-másfél órán belül be tudjuk fejezni
a bizottsági ülést a holnapi napon. Köszönöm szépen. Viszontlátásra mindenkinek!
(Közbeszólás: Előadó nem kell?) Akar valaki előadó lenni ebben az ügyben? (Dr. Bóka
István: Mikor lesz? - Vásárhelyi Pál: Szerdán, a szavazás után. - Dr. Bóka István: Akkor
szívesen vállalom.) Jó, de ha baj van, végső soron én is vállalom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Dr. Kovács Zoltán
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a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


