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Napirendi javaslat

1. A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

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

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

törvényjavaslat (T/3116. szám) 

(Bertha Szilvia, Hegedűs Lorántné és Németh Zsolt (Jobbik) képviselők önálló

indítványa)

3. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3037. szám)

Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell és Gajda Róbert

(Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

4.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)
Nagy Csaba (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)
Szekó József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium)
Bertha Szilvia országgyűlési képviselő (Jobbik)
Farkasné dr. Gasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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Megjelentek

Tóth Ferenc (Belügyminisztérium)
Dr. Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
Varga Mária oktatáspolitikai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Akkor megkezdenénk a mai bizottsági
ülést. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk: 11 fő személyesen és 9 fő
helyettesítéssel vesz részt.

Az eredetileg meghirdetett napirendhez képest nincs változás. Meg szeretném kérdezni
a bizottság tagjait, hogy aki az eredeti napirendet el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú, köszönöm szépen.

A világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak
megtárgyalása

Rátérnénk egyből az 1. napirendi pontra, amely a világörökségről szóló
törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban
köszöntöm Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszonyt nagy
szeretettel. Az lenne a kérésem, hogy végig is mennénk akkor itt a bizottságot érintő módosító
javaslatokon. Azt szeretném kérdezni az államtitkár asszonytól, hogy a tárca vagy a kormány
álláspontját fogja…

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tárcaálláspontot.

ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani. Jó.
Akkor el is kezdenénk: az első a 4. pont, amely a bizottságot érinti, Hegedűs Lorántné

és Bödecs Barna módosítása. Ezzel kapcsolatban a tárcának mi az álláspontja?

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem támogatja
ezt a módosító javaslatot, merthogy a mi megítélésünk szerint kiemelkedő egyetemes értéke
az egyezmény értelmében a helyszínnek van, függetlenül attól, hogy a törvény hatálya
egyébként a teljes területre terjed ki. Ez a magyarázat erre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

Az 5. számú módosító Ivanics Ferenc képviselő úr javaslata. Államtitkár asszony!

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm.

A 6. számú szintén Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna képviselők módosítója.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Három.
Egyharmad sem.

A 7. számú szintén Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna javaslata.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egyharmad sem.

A 8. számú szintén Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna javaslata. Államtitkár asszony!

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyharmad sem.

A 9. számú Pál Béla képviselő úr javaslata, ami összefügg a 18., 31. és 42. ponttal is.
Kérdezem az államtitkár asszonyt.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a tárca?

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 9. pontról beszélünk,
ugye? Pál Béla képviselő úr javaslatáról.

ELNÖK: Igen.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyhangú.

A 10. számú Hegedűs Lorántné, Bödecs Barna javaslata. Kérdezném a tárcát, hogy
támogatja-e.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) Egyharmad sem.

A 11. pont szintén Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna javaslata. Kérdezem a tárcát,
hogy támogatja-e.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem.
A következő a 17. pont, L. Simon László javaslata, ez összefügg a 44. ponttal.

Kérdezném a tárcát, hogy tudja-e támogatni.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, azt támogatjuk.

ELNÖK: Tehát a 17-est támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatni
tudja. (Szavazás.) Tizenkettő támogató.

A következő, ami hozzánk kerül, az a 28. pont, Ivanics Ferenc javaslata, ez összefügg
a 35. ponttal is. Kérdezném az államtitkár asszonyt, hogy tudja-e támogatni a tárca.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki támogatni
tudja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

A 35. pont következik, Ivanics Ferenc képviselő úr javaslata.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatni
tudja. (Szavazás.) Nem kapta meg az egyharmadot.

A 40. pont a következő, Hegedűs Lorántné és Bödecs Barna képviselők javaslata.
Kérdezném az államtitkár asszonyt.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk. L.
Simon László módosító javaslata rendezi ezt a kérdést, egyébként több javaslat erre
vonatkozik.

ELNÖK: Értem. Kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.)
Egyharmad sem támogatja.

A 41. pont Jávor Benedek javaslata.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a tárca. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatni tudja.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

Nincs több, akkor vége is a módosítóknak. Nagyon szépen köszönöm az államtitkár
asszonynak a megjelenést.

HAMMERSTEIN JUDIT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én is köszönöm szépen.
(Távozik az ülésteremből.)

Döntés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
szóló T/3116. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: A 2. számú napirendi pontunk következik, a helyi önkormányzatokról szóló
’90. évi LXV. törvény módosítása, Bertha Szilvia, Hegedűs Lorántné, Németh Zsolt önálló
indítványa. Ezzel kapcsolatban nekem az van jelezve, hogy Farkasné dr. Gasparics Emese
önkormányzati helyettes államtitkár asszony van itt. Nagy szeretettel köszöntöm, és meg
szeretném kérdezni akkor először az államtitkár asszonyt, hogy a tárca egyébként támogatja-e
magát ezt az indítványt.

Farkasné dr. Gasparics Emese hozzászólása

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): A tárca nem
támogatja ezt az indítványt, mivel az Ötv. a helyi közügyekre vonatkozóan szabályoz. Tehát
nem támogatja a tárca ezt az álláspontot vagy módosító indítványt. (Dr. Bóka István
megérkezik az ülésre.) Ez a kérdés az Alkotmánybíróság előtt is többször volt már, 2002-ben
az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, hogy a helyi önkormányzatok feladata a helyi közügyek
intézése és az önkormányzati választásokon is akár listát állító pártok, de különösen a
parlamenti pártok, szervezetek támogatása nem tartozik a helyi közügyek intézésébe.
Úgyhogy ennek a kérdésnek a rendezése egyébként semmiképpen nem az Ötv. feladata.



- 9 -

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait, illetve az előterjesztőket kérdezem,
hogy kinek van hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon!

Bertha Szilvia előterjesztése

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt igazából nem arról van
szó, hogy a pártokat kellene támogatni, hanem a képviselőknek a képviselői munkáját, tehát a
választókkal történő kapcsolattartást. Jelen pillanatban pártszimpátia alapján döntenek az
önkormányzatok, hogy kinek adnak lehetőséget arra, hogy hivatali körülmények között
tartsanak mondjuk fogadó órát vagy megbeszélést a helyi választókkal. Ezt küszöbölné ki az a
javaslat, hogy ne csak kampányidőszakon belül lehessen lehetőséget kapni, hanem igenis
kampányidőszakon kívül is egyenlő feltételekkel igénybe vehessék az egyes képviselők az
önkormányzati helyiségeket. Ez a javaslat ezt célozná meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg az egyéni képviselőnek a legtöbb esetben
lehetőséget adnak, azért, mert túlnyomórészt ezek fideszesek, az önkormányzatok részükre
biztosítanak lehetőséget, a nem fideszes képviselők pedig mehetnek étterembe meg ide-oda-
amoda, ami valójában a képviselői munkára nézve egyszerűen nevetséges, hogy így kelljen a
választókkal kapcsolatot tartani. Nem azt kérjük, hogy ingyen, hanem mindenki egyenlő

feltételekkel, a megszabott tarifák alapján vehesse igénybe az önkormányzati helyiségeket.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hegedűs Lorántné, parancsoljon!

Hegedűs Lorántné kiegészítése

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Én is mint előterjesztő szeretnék két mondatot
még mondani. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
igenis helyi közügynek minősül, ennek a normativitását próbálja az előterjesztésünk
szabályozni, amely szerint - ahogy az előterjesztő-társam mondta - minden képviselőnek, aki
a helyi közügyekért, a helyi önkormányzat képviselőtestületében dolgozik, egyformán álljon
rendelkezésére mondjuk a kultúrháznak egy előadóterme vagy bármi, hogy a saját szavazóival
tudja tartani a kapcsolatot. Tehát igenis úgy gondoljuk, hogy ez helyi közügynek minősül.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló.
(Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

Határozathozatal

Akkor feltenném a törvénymódosítást szavazásra. A bizottság tagjai közül ki az, aki
támogatni tudja? (Szavazás.) Hét igennel támogatták. Akkor mehetünk is tovább, a bizottság
nem támogatta. Köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény módosításáról szóló T/3037.
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása

A 3. számú napirendi pontunk következik: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
törvény módosítása, Michl József, Nagy Kálmán, Zsiga Marcell, Gajda Róbert önálló
indítványa. (Farkasné dr. Gasparics Emese távozik a bizottság üléséről.) Köszönöm szépen,
államtitkár asszony!

Ezzel kapcsolatban köszöntöm nagy szeretettel Fónagy János államtitkár urat a
bizottsági ülésünkön, és meg szeretném kérdezni az államtitkár urat, hogy a tárca - nem
tudom, kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel - támogatja-e ezt a törvényjavaslatot.
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Dr. Fónagy János hozzászólása

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm,
elnök úr. A tárca támogatja. Igény esetén tudom részletesebben indokolni azzal, hogy
tartalmilag elfogadhatónak és támogatandónak tartjuk, ugyanakkor szövegpontosítást
javaslunk, és ezt majd az előterjesztők figyelmébe ajánlom, mert nem állami
intézményfenntartó számára nem lehet átadni, hiszen nem feladat átadásáról van szó, csak a
feladat ellátása kerül át, következésképpen itt szövegpontosítással a javaslatot támogatja a
tárca.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, itt többen
előterjesztők is, de szerintem önmagáért beszél a javaslat, hogy kívánnak-e hozzáfűzni bármit
is. A tárca is elfogadta. (Senki sem jelentkezik.)

Határozathozatal

Akkor megkérdezném egyből a bizottságot, hogy aki támogatni tudja ezt a
törvénymódosítást, az kérem, a kezét most emelje fel. (Szavazás.) Tizenhárom igennel a
bizottság támogatja.

Azt szeretném még kérdezni, hogy a bizottság részéről előadót állítsunk-e
valamelyikőtök személyében, akik aláírták. Ki legyen? (Gajda Róbert jelentkezik.) Akkor
megkérem Gajda Róbertet, hogy majd mondja el a bizottságnak a határozatát. Jó, a 3. ponton
akkor túl vagyunk.

Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. (Dr. Fónagy János távozik az
ülésről.)

Egyebek

A 4. pont az egyebek. Az egyebekben annyit szeretnék elmondani előre, hogy egy év
leteltével a miniszter urakat, akik a bizottság területén dolgoznak, meg kell hallgatnunk.
Mindenkinek előre jelezném, hogy június 28-án 9 órára jelentkezett be Fellegi Tamás, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere a bizottság elé, ez egy keddi nap, 9 óra, június
28-án. Az a kérésem, hogy ezt előzetesen mindenki jegyezze fel magának, és kérek
mindenkit, hogy jöjjünk el a miniszter úr meghallgatására.

Ha más nincs (Senki sem jelentkezik.), akkor én lezárnám a mai ülést. Köszönöm
szépen a részvételt.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília


