
OKB-24/2010.
(OKB-24/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2010. november 30-án, kedden, 9 óra 10 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám) (Általános vita) 5

Serafin József szóbeli kiegészítése 5

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám) (A
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 8

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása) 11

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1668. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 11

Egyebek 12



3

Napirendi javaslat

1. Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és

foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813.

szám)

(Általános vita)

2. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.

szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. 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)

(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1668. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes, tizenhárom fő - Szilágyi képviselőtársunk megjelenésével -
személyesen van jelen, tíz képviselő pedig képviselteti magát a bizottsági ülésen.

OKB-24/2010. sorszám alatt került a meghívó kiküldésre. Ebben annyi változás van,
hogy az a pont, amit előzetesen 4. napirendi pontnak jeleztünk, átcsúszna a hétfői ülésünkre,
tehát akkor nem tárgyalnánk, az összes többi napirendi pontot megtárgyalnánk. Van-e más
napirendi javaslat? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Ki ért egyet akkor az ebbéli módosítással
együtt a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám)
(Általános vita)

Következik az 1. napirendi pont, amely az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. Általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. A sorszáma T/1813.
szám. A NEFMI szociális területéről Serafin József főosztályvezető úr itt van? (Serafin József
jelez.) Köszönöm szépen. Akkor szíveskedjék ott az asztalnál helyet foglalni. Át is adnám a
szót szóbeli kiegészítésre, a bizottságot érintő feladatkörökben szíveskedjék kibővíteni a
benyújtott törvényjavaslatot szóban. Parancsoljon, főosztályvezető úr!

Serafin József szóbeli kiegészítése

SERAFIN JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! A szociális törvény jelenlegi változtatása egy elsősorban technikai jellegű
változtatás, ésszerűsítés, egyszerűsítés, az adminisztráció csökkentése, amely a változásnak a
fő elve. A változtatások széles körben le lettek egyeztetve az elmúlt hónap folyamán. Nagyon
sok vélemény, ami beérkezett, beépítésre került a törvénybe.

A törvénymódosítás tartalma több területet ölel fel. Ezekről a területekről igény szerint
külön-külön tartunk egy rövid bevezetést. A szolgáltatási részről szeretnék néhány dolgot
hozzátenni, a szociális szolgáltatásokról, hogy a módosítás milyen tartalmakat hordoz.

Négy nagyobb csoportba rendezhető a módosítás tartalma. Ezek az adminisztráció és
az eljárás ésszerűsítése, a szolgáltatások szakmai szabályozásának változtatásai, a
munkavállalók védelme és a térítési díj újraszabályozása.

Az egész, az összes tartalomban van egy olyan háttér, hogy a módosítások a fenntartó
biztonságosabb, egyszerűbb és hatékonyabb működését szolgálják. Ehhez rögtön az
adminisztráció egyszerűsítése is nagyon hozzátartozik. Igen sok adatlap kitöltése
egyszerűsödik le ennek kapcsán, olyan fórumok működtetése válik egyszerűbbé, amelyek
gyakorlatilag nem működtek egy intézményrendszer keretében. A rászorultság vizsgálatával
kapcsolatos eljárások is további ésszerűsítésen mentek át. A korábbi, szeptemberi
törvénymódosítás is már ilyen egyszerűsítéseket hozott magával. Ezek kiragadva néhány
tartalmak az adminisztráció és az eljárás egyszerűsítésében.

A szolgáltatások változtatásainál néhány kiragadott tartalom. Például a tanya- és
falugondnoki szolgáltatás feltételrendszere módosul, hogy rugalmasabb legyen az
önkormányzatok igényeihez. Eltörlésre kerül a bázisszállás. Ez egyszerűen egy nem működő
szolgáltatás volt a hajléktalanellátás keretében. A munkavállalók védelmében módosításra
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került, kiterjesztésre került a közfeladatot ellátó személyek köre. A szociális ápolást,
gondozást végző személyek is védettséget élveznek és a falugondnok is.

A negyedik nagyobb csoportja a változtatásoknak a térítésidíj-szabályozás
módosulása. Összefoglalva, a térítésidíj-szabályok olyan módon változnak, egyrészt a már
említett fenntartói működés stabilizálása az egyik elve, a másik pedig az, hogy visszatér
nagyon sok minden a szabályozásból a 2008. január előtti állapotba. Tehát az ellátottnak
figyelembe vehető lesz a pénzvagyona is és az ingatlanvagyona is a térítési díj
megfizetésénél.

Ebben a néhány dologban emeltem ki a módosítások, változtatások tartalmát a
szolgáltatások területén. Másfajta, más szakmai területről a vezető kollegák tudnak
tájékoztatást adni önöknek.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan. (Jelentkezésre:) Egy van. Lehet, hogy több is
van, csak Szilágyi képviselőtársunk jelentkezett.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, kicsit kiemelném
a rengeteg terület közül, amit ez a javaslat szabályozni szándékozik. Nevezetesen az, hogy a
települési önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a bérpótló juttatásra jogosult személy
lakókörnyezetét rendezett állapotban tartsa. Az lenne a kérdésem, hogy ez a rendezett
állapotban való tartás milyen célt szolgál, szociális ellátások feltételeként kívánják bevezetni
vagy pedig egyfajta településkép-védelmi célja van ennek a javaslatnak.

ELNÖK: Ha nincs több kérdés, akkor a kérdések sorát lezárnám. Főosztályvezető úr?

SERAFIN JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen.
Engedelmükkel a főosztályvezető asszony, aki ezzel a területtel foglalkozik, ő adna választ,
Pethő Márta.

PETHŐ MÁRTA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A bérpótló
juttatás feltételeként kívánja a helyi rendeletben szabályozni az önkormányzat minden esetben
azt, hogy mit is ért a lakókörnyezet rendben és tisztán tartásán. Ezt azért nem is a törvényben
kívánta szabályozni a jogszabály alkotója, mivel ez egy településspecifikus dolog, hiszen
teljesen mást jelenthet adott településen a lakókörnyezet rendben és tisztán tartása, de a tervek
szerint az a bérpótló juttatás egyik feltétele lenne.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások következnek. Ki kíván hozzászólni?
(Jelzésre:) Varga miniszter úr, parancsoljon!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én
azt gondolom, hogy ebben a törvényjavaslatban vannak olyan elemek, amelyek támogathatók,
hiszen ha valaki megnézi, akkor felfedezheti, hogy egy-két dolog abból a polgári
törvénykönyvből, annak az elemei, ami a tavalyi évben parlament előtt volt, de végül nem
lépett hatályba, azért most belekerültek.

Azzal kezdem, hogy mi az, ami támogatható. Ilyen például a lakásfenntartási ügyek
dolga, az mindenféleképpen támogatható, az örökbefogadási ügyes intézmények és a
rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésének kiterjesztése a nyolcadik osztályra, de nyilván
vannak olyan elemek is, amelyek részünkről nem támogathatók.

Itt szó volt a bérpótló juttatás bevezetéséről. Ezt azért is gondnak tartjuk, mert azt én
nem nagyon tartom helyesnek, pontosan az a probléma, amit a képviselőtársam felvetett,
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szabadon értelmezhető. Tehát ez egyfajta problémát fog jelenteni az önkormányzatoknál, hisz
amilyen a testület meg nyilvánvalóan amilyen az esetleges közhangulat azon a településen,
bizony problémát okozhat ennek az elég szabadon való értelmezése. Azzal sem lehet
egyetérteni, hogy a gyermekétkeztetési díjat emelik. A gyest ugyan kibővítik három évre, de
szankcionálják, hisz munkát nem lehet mellette végezni, azzal sem értünk egyet. A családi
pótlék újabb módosításait is ilyen módon nem támogatom.

Tehát összességében ugyan vannak jó elemek ebben a törvényjavaslatban, de nem
támogatjuk az általános vitában a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? (Nincs jelentkezés.) Az egyik felvetés,
amiről beszélt Varga képviselőtársunk a rend vagy rendetlenség körében, és hogy ez mennyire
lehet normatív vagy szubjektív, itt azt gondolom, hogy jó néhány helyen küzdenek az
önkormányzatok azzal a problémával, amit a település rendjének megtartásáért vagy a
rendjének javításáért való küzdelemként nevezhetjük. Egyszerűen nyilvánvaló, ez kevésbé
izgalmas a Balaton-parti településeken, de sokkal inkább érdekes lehet Északkelet-
Magyarországon és jó néhány olyan településen, ahol olyan családok laknak, amelyek
kevésbé fogékonyak a rendre, a tisztaságra.

Ennek vannak egyébként közvetlen és közvetett felvetendő kérdéskörei: mennyivel
növekszik meg az ÁNTSZ munkája például, ha nincs rend egy-egy ilyen településen,
mennyivel több a helyi településgondnokság feladata adott esetben a lomok és romok
eltakarításában. Ez mind-mind olyan kérdéskör, amely azt gondolom, hogy ezzel a
szabályozással… Ez egy keretszabályozás, ez a helyi lehetőségekre bízza. Bízunk abban,
hogy a helyi önkormányzat van annyira felnőtt és a most már húszéves demokráciában van
annyi gyakorlata, helyismerete, terepismerete, amely alapján megfelelő rendeletet tud hozni,
amelyben természetesen nem a szubjektív elemek reményeim szerint, hanem a normatív
szabályozás jelenhet meg helyben, és így a település rendje, a tisztasága, a porták tisztasága
megjelenhet a helyi rendeletben. Vannak városképvédő rendeletek is egyébként, amelyek a
homlokzatokra vonatkoznak, van ennek már példája a korábbi joggyakorlatban is, tehát nem
egy újszerű elem került bevezetésre, hanem kibővíti a korábbi ilyen irányú rendelkezéseket.
Azt gondolom, hogy ez nem egy rossz irány, és ahol ezt be akarják vezetni, ott bevezetik, ahol
meg nem, ott nem.

Átadnám a szót a főosztályvezető úrnak. (Varga Zoltán: Egy reflexiót megengedsz,
elnök úr?) Természetesen. (Varga Zoltán: Ha ez így lesz, akkor egyet fogunk érteni. -
Hegedűs Lorántné megérkezik az ülésre.) Településvezetőként ülünk itt néhányan, úgyhogy
ez egy nagyon nehéz feladat lesz szerintem az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy akkor...
(Endrésik Zsolt jelentkezik.) Gondolatot ébresztettem? Lezártam a hozzászólások részét, de
mivel már Varga képviselő úr is kért szót, akkor egyelőre jegeljük a főosztályvezető úr
viszontválaszát. Megadom a szót a képviselő úrnak. Parancsoljon!

ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg eszembe jutott
ezzel kapcsolatban egy konkrét példa. Aki ismeri az érpataki modellt, az tökéletesen visszajön
innen. Ahol volt rá akarat, ott már régóta megcsinálták ezeket az intézkedéseket, és igaz,
rendbe tudták tenni a település képét, és ez legalábbis minimum, hogy megköveteljük a tiszta
és rendezett környezetet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor most jön a főosztályvezető… (Szilágyi Péter jelentkezik.) Szilágyi
képviselő úr! Ne legyek már ennyire antidemokratikus. Még van-e valakinek gondolata?
(Nincs jelzés.)
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SZILÁGYI PÉTER (LMP): Gyors leszek, elnök úr. Elnök úr szava keltett bennem
gondolatokat, amikor a Balaton-parti településeket hozta fel. Bennem megfogalmazódott az a
kérdés, hogy vajon pont nem lesz-e alkalmas ez a javaslat arra, hogy egy rendezett, egy
gazdagabb településen él egy szegényebb, rosszabb szociális helyzetben élő ember, aki nem
képes megfelelni esetleg azoknak a szigorú követelményeknek, amelyeket az önkormányzat a
többségi lakosságnak végrehajthatóan támaszt, ez nem fog-e oda vezetni, hogy ez a
szegényebb lakos arra fog kényszerülni, hogy elmenjen arról a településről. Ez csak egy
gondolat, ami felmerült bennem. (Michl József: Szegénység meg tisztaság között különbségek
vannak, a jóisten áldjon meg!) Jó, rendben.

ELNÖK: Nyugalmat kérek a képviselőktől. Szilágyi képviselő úrnál van még a szó, és
utána Michl képviselő úrnak is, ha szeretne szólni, kinyitjuk a lehetőséget.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Tehát ahogy így a törvényben nézem, tényleg viszonylag
rugalmas ez a jogszabály, és tartalommal az önkormányzat fogja kitölteni rendeletében. Én
nem gondolom azt, hogy ha egy gazdagabb önkormányzat egy olyan rendelkezést fog
megalkotni, amiben nem tudom, hogy milyen kerítést fog előírni, nem tudom, hogy milyen
utat fog előírni, akkor ennek mindenki meg fog felelni. Csak ez a kérdés merült fel bennem.
Nem a tisztaságról beszélek, hanem az egyéb, nagyobb egyéni befektetést igénylő…
(Közbeszólás.) Nem, mert rendeletben szerepelhet.

ELNÖK: Úgy látom, hogy senki nem kíván a továbbiakban hozzászólni. Szilágyi
képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy a rend és a tisztaság nem szociális kategória, az
emberi környezethez való viszonyulás, az, hogy miként tartok rendet a portán, a saját
portánkon, szerintem az munka, odafigyelés kérdése alapvetően.

Főosztályvezető úr!

SERAFIN JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Annyit tennék hozzá, a
szociális szolgáltatásoknak és ellátásoknak alapvető filozófiája az aktivizálás és a partnerség,
tehát segítenénk, amikor már nem lehetséges elvárni valakitől, hogy tegyen magáért, de
aktivizálni kell, amennyire lehet, hiszen az ő érdekében történik, hogy kihozzuk mindenkiből,
ami benne rejlő képesség.

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Valóban ott vannak a családsegítő
szolgálatok, szociális munkások, ezek mind-mind be tudnak szállni ebbe a - sportnyelven
szólva - nagyon nehéz mérkőzésbe. Tehát életvezetési tanácsokat lehet adni, satöbbi, satöbbi,
ez egy komoly társadalmi összefogás, de ha nem indulunk el ezen az úton, akkor elönt
bennünket a kosz és a mocsok bizonyos területeken.

Általános vitára való alkalmasságról kell dönteni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
ki támogatja általános vitára az előterjesztést. (Szavazás.) 19. Ki van ellene? (Szavazás.) 4. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 1. Megállapítom, hogy a bizottság többségi szavazattal általános
vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést. Köszönöm szépen a megjelenést.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 2. számú napirendi pont, a 2011. évi költségvetésről szóló javaslat
T/1498. szám alatt, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása.
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Ha követhetjük a múltkori modellt, akkor aszerint haladnánk, egyszerűsítve az eljárást.
Van-e ez ellen bárkinek kifogása? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Megvárjuk a
minisztérium bevonulását. Közben felhívom a figyelmet az egy darab kiosztott bizottsági
módosítóra, ami 5 milliárddal bővíti az önkormányzati… (Rozsi Éva Judit megérkezik az
ülésre.) Tisztelettel köszöntöm a főosztályvezető asszonyt és munkatársait. Szeretném
megkérdezni, a múltkori metodika szerint mennénk ugyanígy a bizottságban, itt a
képviselőtársak erre rábólintottak. Eszerint van egy csomag, amellyel az előterjesztő egyetért
- csomagnak nem nevezném, egy szerény batyunak -, aztán van egy másik, amely „az
előterjesztő nem ért egyet” - ez már egy csomag -, és utána van egy rész, hogy a bizottság
tagja nyújtotta be, de nem ért vele egyet az előterjesztő. Ezek Tasó, Tiba, Bóka, Endrésik
Zsolt, Tóth József és Varga Zoltán képviselőtársaink javaslatai.

Akkor az első körben a 69/2., 91/7. és a 91/8. pontok.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a három, amivel a kormány
egyetért.

ELNÖK: Igen, az én ismereteim szerint akkor ezeket a kormány támogatja. Kérdezem
a képviselőket. (Jelzésre:) Varga képviselő úr kíván szólni. Tessék!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Elfogadva azt a metodikát, amit
elnök úr bevezetett, szeretnék külön szavazást kérni a 69/2-esről. Ez az idegenforgalmi adó.

ELNÖK: Akkor ez a 69/2. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): 91/8-asról szeretnék külön szavazást kérni.

ELNÖK: Mivel marad a 91/7-es, ezt már előre jelzi a képviselő úr, akkor sorban
megyünk.

69/2. A kormány támogatja. Kurtaxa, idegenforgalmi adó. És a bizottság? (Szavazás.)
23. Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság
is támogatja.

Következik a 91/7-es. A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16
igen. A bizottság támogatja.

91/8-as. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 17. A bizottság támogatja.
Megyünk akkor sorban. Felsorolnám, hogy mivel nem ért egyet az előterjesztő. 91/1-

6., 304/1., 308/1-10., 310/1., 310/2., 313/1., 313/2., 317/1-8., 424/1., 445/2., 509/1., 524/1.,
524/2., 545/2-6., 586/1., 586/2., 586/3., 596/1., 603/1., 611/1-6., 679/1-5., 683/1., 684/1.,
743/1., 743/2., 743/3., 911/1. ez a kör. Szeretném megkérdezni a főosztályvezető asszonyt,
hogy meggondolta-e magát az előterjesztő vagy esetleg ezekből van-e olyan, amit támogat.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, a kormány konzekvens,
nem támogatja ezt a kört. Köszönöm.

ELNÖK: Tehát ebben a körben a kormány egyik módosítást sem támogatja. Kérdezem
a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki szólni ehhez a csomaghoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom,
hogy nincs. Akkor lehet szavazni róla. A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Nincs
jelzés.) Egyhangúlag nem támogatja a bizottság.

Megyünk sorban, Tasó László, dr. Tiba István, 91/9. Kormány?
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ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a formában nem, lesz
helyettes egy jobb majd.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Bóka István javaslata, 468/1. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr kért szót.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): A kormány nem támogatja ezt a javaslatot. Ez a
javaslat lényegében ugyanazt a keretösszeget osztja fel, amit múltkor már az összes bizottság
támogatott, és akkor a kormány is támogatta 3 milliárdos keretösszeggel, amit egyébként
Rogán képviselő úr módosító indítványával a kormány támogatott, kerekítve mondom, az
2,7 milliárd forint jelen pillanatban. Szerintem mind a két módosító indítvány, ha a
3 milliárdot vesszük figyelembe, igazságosabb elosztást tesz fel, ha egyáltalán jogosnak
tartjuk a 3 milliárd elosztását, mint az 1 forint 50 filléres általános elosztást, hiszen ez
ugyanolyan arányban “jutalmazza” azokat, akiknek mondjuk 1 millió forint a kiesése, meg
ugyanazt is, akinek 100 millió forint.

Egyelőre tudomásul veszem, hogy a kormány nem támogatja, annak ellenére, hogy
szerintem biztató tárgyalások folynak ezen két kapcsolódó módosító indítvány kapcsán. Arról
lehetne-e szó, elnök úr, hogy legalább egy sima egyharmadot kapjon, hogy ne vérezzen el?

ELNÖK: A képviselői szabadság mindenre elég. Jó, akkor a kormány álláspontját
kérdezem.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja ezt,
a másikat értelemszerűen támogatja.

ELNÖK: A 468/1-est nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 11. A
bizottság nem támogatja, sima nem.

468/2. Kormány?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Sima nem.
Endrésik Zsolt képviselő úr javaslata a 354/1-es. A kormány?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 8. Sima nem.
Dr. Tóth József képviselő úr javaslata, 441/1. pont. A kormány támogatja-e?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Sima nem.
445/1. Tóth József kollegánk javaslata.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Sima nem.
545/1. Kormány?
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ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: És a bizottság? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, sima nem.
Varga Zoltán 910/1. számú javaslata. A kormány támogatja-e?

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 6. Egyharmada sem támogatja.
Ezzel az előterjesztés szerinti módosító javaslatokon végigértünk. Kérdezem a

képviselőtársakat, van-e olyan javaslat, amiről még kérdeznék a kormányt, illetve kívánnak-e
a bizottsággal szavaztatni. (Nincs jelzés.) Ebben a körben nincs.

Akkor van még a kiosztott bizottsági javaslat, amely 5 milliárddal bővítené a kört.
Kérdezem a kormány álláspontját.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igennel a bizottság támogatja.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a következő, 3. napirendi pontra, a megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatra, a sorszáma T/1665. szám. Az 1. és a 13. pont tartozik a
bizottság feladatkörébe. Az 1. számú Rogán Antal javaslata. A kormányt kérdezem.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen..

ELNÖK: A kormány támogatja. És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igen. A
bizottság támogatja.

A 13. előterjesztés a 20. oldalon van, szintén Rogán Antal javaslata. A kormányt
kérdezem.

ROZSI ÉVA JUDIT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igennel a bizottság támogatja.
Van-e képviselőtársaink közül valaki még, aki szerint valamiről kellene szavaznunk ez

ügyben? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen, akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk.
Köszönjük szépen a főosztályvezető asszonynak és munkatársainak a megjelenést.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1668. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következik az 5. napirendi pontban lévő előterjesztés, az egyes egészségügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/1668. szám alatt, szintén a bizottság
hatáskörébe tartozó ajánlási pontok. 25-től 29-ig a 12. oldalról kellene néznünk.
Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettest tisztelettel köszöntöm. Az
ajánlástervezet, amiből dolgoznánk, a november 25-i.

A 12. oldalon a 25. ajánlási pont, dr. Nagy Kálmán és dr. Mikola István javaslata az,
amiről a bizottságnak döntenie kellene. Kérdezem a kormány álláspontját.
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DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
még nem döntött a módosítókról, így egyelőre tárcaálláspont áll a rendelkezésre. Támogatjuk
a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság
támogatja.

26., dr. Kiss Sándor javaslata.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: És a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Sima nem, a bizottság nem
támogatja.

Következik dr. Nagy Kálmán és dr. Mikola István javaslata. Ez a 27. pont, a 71. § (1)
bekezdéséhez az 54/2-t módosítja. A tárca?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
Dr. Kiss Sándor javaslata 28-as sorszámon.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
29. pont, Szilágyi László képviselőtársunk javaslata. Tárca?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Kicsit
bővebb leszek. A tárca tartalmában támogatja a javaslatot, de a 79. §-ra hivatkozik a 73. §
helyett, tehát valószínűleg egy kodifikációs tévesztés van a szövegben. Tehát a módosító
javaslat 79. §-ára utal, miközben ez beépül az alaptörvénybe, aminek a 73. §-ára kívánt
képviselő úr nyilvánvalóan hivatkozni, ezért úgy gondoljuk, hogy úgy tudjuk majd támogatni,
ha ehhez egy kapcsolódó indítvány benyújtásra kerül. Így nem természetesen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e az ajánlási pontot? (Nincs
jelzés.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

Köszönöm szépen. Ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. Köszönjük szépen a
megjelenést.

Egyebek

Egyebekben van-e valami? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Szeretném megismételni a múltkori szavazást,
nevezetesen, hogy hívjuk meg Esztergom polgármesterét tájékozódás céljából.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e erről most dönteni,
Szilágyi képviselőtársunk kibővített javaslata, az esztergomi polgármester asszony és a volt
polgármester meghallgatása. Tartsuk tiszteletben a képviselőtársunk javaslatát a
vonatkozásban, hogy ő ezt előterjesztette, a vonatkozásban meg majd a szavazás eldönti, hogy
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teljesen tiszteletben tartjuk-e vagy sem. Szilágyi Péter javaslatát teszem fel szavazásra. Ki ért
vele egyet? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem? (Szavazás.) 16. Akkor maradunk a múltkori
döntésünknél. Mindenki következetes a maga módján.

Köszönöm szépen, a bizottság ülését bezárom. Mindenkinek további jó munkát
kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


