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Napirendi javaslat

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

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3495. szám)

(Kósa Lajos (Fidesz) és Habis László (KDNP) képviselők önálló indítványa)

2. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám)

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3358. szám)

(L. Simon László, Németh Zoltán és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló

indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

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)
Nagy Csaba (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)
Dankó Béla (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Szekó Józsefnek (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Puskás Imre országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Szittáné Bilanics Erzsébet főosztályvezető (Belügyminisztérium)
Boros Géza főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Hölgyeim és Uraim! Megkezdenénk a mai munkát. Tizennégy fő jelen van, és
mindjárt nézzük a helyettesítéseket, kettő helyettesítés.

Az eredeti meghívóval kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valami észrevétel. (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor kérném szépen, hogy aki el tudja fogadni a napirendet,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3495. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Habis László
(KDNP) képviselők önálló indítványa)

Akkor rátérnénk egyből az 1. napirendi pontra, a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosítására. Kósa Lajos és Habis
László képviselő uraké. A Belügyminisztérium részéről Szittáné Bilanics Erzsébet
főosztályvezető van itt. Én úgy gondolom, hogy mindenki megkapta írásban az előterjesztést,
de Habis alelnök úr, aki egyben ennek az előterjesztésnek, önálló indítványnak az egyik
jegyzője, hozzáfűzne néhány gondolatot, utána a minisztérium, és utána a képviselőtársaim is
kérdeznek, illetve véleményt mondanak. Parancsoljon, alelnök úr!

Habis László szóbeli előterjesztése

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! (Hegedűs Lorántné
megérkezik az ülésre.) Amiért ez a javaslat megszületett, az arra vezethető vissza, hogy a
törvény elfogadása óta 15 év telt el. Ezen 15 év alatt alig néhány önkormányzat szembesült
ennek a törvénynek az alkalmazhatóságával, az utóbbi időben azonban nagyobb települések,
illetve megye is adósságrendezési eljárás alá került.

A gyakorlati tapasztalatok szerint adott esetben, főleg nagyobb önkormányzatok
esetében rövidek a törvényben foglalt határidők ahhoz, hogy megfelelő megoldást lehessen
találni, illetve hogy el lehessen kerülni a vagyonfelosztást, ami egy nagy önkormányzat
esetében - figyelemmel az ingatlanpiaci helyzetre is - mindenképpen figyelembe veendő.

A javaslat erősíti a testület hatáskörét.
Úgy gondoljuk, hogy a módosítás, bár rövid időre szól, halaszthatatlan, és abból az

alapelvből indultunk ki, hogy ne a törvény átfogó módosítása történjen meg, hanem csak és
kizárólag a legszükségesebb változtatásokra koncentráljunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Belügyminisztérium részéről hozzáfűznivaló?

SZITTÁNÉ BILANICS ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. Csak röviden annyi, alátámasztaná, amit képviselő úr mondott, hogy ’96 óta 46
önkormányzat 51 esetben indított eljárást adósságrendezés ügyében, és sajnos a jelenlegi
eljárások közt van olyan, aminek a technikai lebonyolítása is problémát jelent. Ezért ennek az
indítványnak a kormány támogatja a benyújtását, az elfogadását.
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Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezném a bizottság tagjait, hogy kérdések
első körben vannak-e. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sajnálom, hogy Kósa
képviselőtársunk ezúttal sem jelent meg ennél a javaslatnál. Eléggé aktívan kommunikálta ezt
a kérdéskört. Akkor a másik előterjesztőhöz, alelnök úrhoz szeretnék néhány kérdést feltenni.

Ez a törvény, bármennyire is szépítjük, az esztergomi helyzetnek a kormány általi
megoldására született. Az lenne a kérdésem, hogy június 10-én miért vonták vissza az előző
javaslatot. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem az lenne, hogy ebben a javaslatban
hogyan gondolják, hogy visszamenőleges hatállyal, tehát a folyamatban lévő

adósságrendezési eljárásokra szintén alkalmazható lesz-e az a szankció, amit ez a
törvényjavaslat vagy tervezet indokol.

Köszönöm szépen. Egyelőre ennyi.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés? (Jelzésre:) Parancsoljon, Hegedűs képviselő
asszony!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Egy rövid kérdésem lenne. A visszavont és a
jelenleg előterjesztett változatban eltérő módon van a pályázatok sorsa kezelve, de ennek
kapcsán azért szeretném kérdezni az előterjesztőt, hogy tényleg végül is mi lenne a végleges
álláspont ehhez képest, illetve miért estek ki bizonyos lehetőségek a visszavonthoz képest a
jelenlegiből.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha egyéb kérdés nincs, akkor megkérem Habis alelnök
urat, hogy válaszoljon a két kérdésre.

Habis László válaszai

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen a kérdéseket. Természetesen nem csak
Esztergomról van szó, de nyilván Esztergomot is érintheti.

Amiért az előző javaslatot visszavontuk, annak elsősorban kodifikációs, illetve olyan
oka van, hogy az a jogi álláspont érvényesült, és én ezt a magam részéről természetesen
elfogadom, hogy nem szeretnék abba a hibába esni, hogy egy kétharmados törvényt úgy
fogadnánk el a parlamentben (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.), tehát magyarul, az Ötv.
szabályozási körébe tartozó ügyet nem lehet az adósságrendezési eljárással rendezni, ezért
módosult a címe, hogy az adósságrendezési eljárással összefüggő egyes törvényeket
módosítjuk. Ezáltal biztosítható, és azt gondolom, hogy kétség nem fér hozzá, hogy az Ötv.
kompetenciájába, szabályozási körébe tartozó ügyeket az Ötv. módosításával kezeljünk.

Ami a folyamatban levő ügyeket illeti, ezt eléggé alaposan körbejártuk, és a
szabályozás tartalmazza az erre vonatkozó leírást.

Ami pedig Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdését illeti, egyeztettünk,
merthogy logikusan, hogy úgy mondjam, ennél szűkebb álláspontok is meghallgathatók vagy
hallhatók, hogy egy adósságrendezési szituációban ne kerüljön sor semmiféle beruházási,
fejlesztési ügyre. Azonban vannak olyan fontos érdekek, itt elsősorban az európai uniós
pályázati ügyekkel kapcsolatos veszteségek minimalizálásáról van szó, amelyek mégiscsak
indokolják, hogy ebben a törvényben ezzel foglalkozzunk. Az eredeti törvény értelemszerűen
ilyen kérdéseket nem érintett. A szakmai egyeztetések alapján egy kompromisszumos javaslat
született, tehát magyarul, az új 20. § arról szól, hogy miniszteri döntés alapján, egyedi döntés
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alapján teljesíthetők beruházási kiadások, magyarul, ez ne az általános legyen, hanem az
egyedi eset, a kivételes eset.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most rátérnénk a hozzáfűznivalók, észrevételek,
vélemények körére. (Jelzésre:) Ezzel kapcsolatban Hegedűs Lorántné képviselő asszony.
Parancsoljon!

Vélemények

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ott kezdeném, hogy meglátásunk szerint ez az
egész előterjesztés - a visszavont csakúgy, mint ez a jelenleg futó - alapvető jogalkotási
elveket sért. Erre vonatkozóan kigyűjtöttem, összesen 15 olyan Ab-határozatot találtam, ami
erre vonatkozik. Az egyikből most idéznék is. Tehát alkotmányellenes akkor, ha ez a
jogszabály túl részletező, túl szűk, túlságosan eseti. Erre szeretném felhívni az önök, illetve a
bizottság tagjainak kedves figyelmét, hogy azért tudjuk, hogy miről van szó.

Ahogy a képviselőtársam is itt az előbb elmondta, igen, az esztergomi esetre hozunk
most törvényt, és igen, ezért ez tehát teljesen nyilvánvalóan beazonosítható, hogy nem
általános élethelyzetre próbálunk jogszabályt alkotni, hanem egy konkrét esetre, nevezzük a
házmester kutyája esetének, hogy most a házmester kutyájára hozunk jogszabályt. Ez
nemcsak hogy nem egészséges, semmiképpen nem elegáns, hanem alapvetően
alkotmányellenes. Tehát már csak ezért se tudjuk támogatni.

Nagyon sok olyan kérdés van, amiben próbálnánk majd beadni módosító indítványt,
de vannak olyan alapvető problémák, amikre már most is szeretnék kitérni. Egyrészt például
az semmiképpen nem elfogadható számunkra, hogy iskolát, óvodát vagy bármilyen
költségvetési szervet azonnali hatállyal megszüntetésre ítélne ez a törvénymódosítás.

Megítélésünk szerint a kisebbségi önkormányzatok helyzetének a kezelése is a
törvényben több visszaélésre ad lehetőséget, de ugyanakkor az is, amit például a
pénzintézetek kapcsán plusz lehetőségként biztosít a törvényjavaslat, a reorganizációs hitel
definíciója kérdésében.

Most pedig hadd térjek vissza egy pillanatra erre a dologra, tehát hogy gyakorlatilag
mit is kell tudnia egy új jogszabálynak, mennyire kell általánosnak lennie egy új
jogszabálynak. A folyamatban lévő ügyekre az előterjesztő szerint nem tér ki vagy nem úgy
tér ki ez a törvényjavaslat. Ja, hát persze, mert ha megnézzük azt a bizonyos 37. §-t, amit
beilleszt az előterjesztő az eredeti törvénybe, az pontosan arról szól, hogy vannak
folyamatban lévő ügyek, de van az esztergomi is, ez a bizonyos 1 milliárd forint fölötti
történet, amiről beszélek. Tehát igen, ebből is vegytisztán látszik, hogy egy konkrét helyzetre
akarunk módosítást eszközölni.

Egyebekben pedig, amikor én, illetve a frakcióm nyújtottunk be pontosan ehhez a
törvényhez, az adósságrendezési törvényhez egy törvényjavaslat-módosítást egy picike
részen, akkor pontosan az volt az elutasítás oka, hogy mivel az egész Ötv. újra lesz gondolva,
és mivel az ahhoz kapcsolódó adósságrendezési törvényt addig nem érdemes megváltoztatni,
ezért majd várjunk, és majd az Ötv., illetve az abból következő adósságrendezési törvény
módosítása fogja ezt a helyzetet kezelni. Most egy kicsit furán látom ugyanezeket az érveket
pontosan ellenkezőleg, visszájáról hallva szintén a kormánypártoktól, mert mondjuk így, hogy
visszás egy kicsit ez a dolog.

A reorganizációs hitel kapcsán elfelejtettem mondani vagy nem fejtettem ki, hogy
kifejezetten kedvező helyzetbe hozza a pénzintézeteket minden más hitelezőhöz képest, ami
finoman szólva meglepő fordulat szerintünk.
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Azt viszont nagyon sajnálom, hogy ami az eredetileg benyújtott tervezetben még
benne volt, a jelenlegiben már nincs benne, hogy tulajdonképpen mi is az, ami bevonható az
adósságrendezésbe, melyek azok a vagyontárgyak. Itt a 2. §-ban hosszan volt részletezve,
hogy melyek azok az önkormányzati feladatellátást biztosító vagy szolgáló ingatlanok,
amelyek nem vonhatók be, tehát amiket az adósságrendezési eljárás pillanatában iskolának,
óvodának, könyvtárnak, művelődési háznak, satöbbinek használunk. Eredetileg ebben benne
volt, hogy nem bevonható, de utána ez érdekes módon kimaradt. Azért ez mindenesetre nem
jó, a változtatásnak nem egy kifejezetten egészséges iránya a megítélésünk szerint.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb vélemény van-e? (Michl József jelentkezik.)
Parancsolj! Kormánypárt.

MICHL JÓZSEF (KDNP): A 18. §-hoz szeretnék én is hozzászólni. Tisztelt Bizottság!
Azt gondolom, hogy valóban egy kicsit javítani kell a szövegen. A május 31-ei határidőig van
lehetőség jelenleg a közoktatási törvény szerint változtatni a következő tanév menetrendjén az
iskolával kapcsolatban, vagyis hogy közoktatási intézményt át lehessen szervezni. A jelen
szöveg a 18. §-ban azt mondja, hogy ez alól az időkorlát alól mentességet élvezhet ezen
törvény szerinti eljárás. Azt gondolom, hogy ez kivitelezhetetlenné teszi az iskolák esetében,
tehát ezen a ponton biztos, hogy módosítani kell.

Végiggondolandó az is, hogy a közoktatási szakértőt a helyi önkormányzat bízhassa-e
meg. Azt gondolom, hogy helyesebb lenne, ha az oktatási hivatal jelölné ki ebben az esetben a
szakértőt, éppen azért, hogy az összeférhetetlenségnek még a látszatát is el tudjuk kerülni
ilyen esetben.

A 2. §-hoz szeretnék majd még módosító indítványt beadni, egy sokkal egyszerűbb és
pontosabb szövegezést a határidőkre vonatkozóan, de különösen fontosnak az iskolákkal
kapcsolatos javaslatot vagy részt tartom. Kérem ebben az együttműködést majd az
előterjesztők részéről.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Visszaadom a szót Habis alelnök úrnak,
hogy válaszoljon a felvetésekre.

Habis László reflexiója

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm az észrevételeket. Nem tudok egyetérteni
Hegedűs Lorántné képviselő asszonnyal, hogy ez egy önkormányzatról szólna. Leginkább
azért nem tudom ezt mondani, mert személy szerint engem mint egri polgármestert igen
erősen érint a Heves megyei folyamat. Számos olyan eleme van ennek a törvénynek, amely
kifejezetten arra irányul, hogy a megyei helyzetet kezelje, hiszen ha a képviselő asszony
átnézte például a mellékletet, abban felsoroltunk egy csomó olyan új feladatot a levéltári
ellátástól kezdve a muzeális értékek gyűjtésén át sorolhatnám ezeket a megyei közművelődési
feladatokat, és hangsúlyozom, nem akarom itt a részletekkel untatni a tisztelt bizottságot, de
azt tudom mondani, hogy azokkal a szakértőkkel, akikkel konzultáltunk, a lehető legszélesebb
körből igyekeztünk gyakorlati problémákat összegyűjteni és ezekre lehetőség szerint
megoldást tenni.

Ami az iskolákat, óvodákat illeti, én azt gondolom, hogy a módosító indítványok
kapcsán ezeknek a szabályozása, pontosítása lehetséges. Nyilvánvalóan nem gondoljuk azt
Kósa Lajos képviselőtársammal, hogy azonnali hatállyal óvodát lehetne bezárni. (Gajda
Róbert megérkezik az ülésre.)
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Ami a kisebbségi önkormányzatra vonatkozó észrevételt illeti, őszintén szólva ezt nem
igazán értettem. Gondolom, a későbbiekben erre lehetőség lesz, hogy erről beszéljünk. Az
alapkoncepciónk az volt, hogy ne lehessen olyan pénzeszközöket zárolni az eljárás kapcsán,
amely nem az adott önkormányzat kompetenciájába tartozna, hiszen egy kisebbségi
önkormányzat költségvetése az adott település költségvetésében szerepel, annak a
településnek a számlavezető bankja bankszámlán kezeli ezeket a pénzeket, de ha ezeket nem
szabályozzuk, akár a társulások és egyéb ügyeket, akkor tulajdonképpen olyan pénzek
zárolása történik meg, amelyek nem az adott önkormányzat felhasználási körébe kerülnek.
Erre vonatkozóan tettünk javaslatot.

Ami a pénzintézetek helyzetét illeti, illetve a reorganizációs hitel definícióját, ebben
én azt gondolom, hogy leginkább pontosítás történt. Azt, hogy más hitelezőkhöz képest
kedvezőbb helyzetbe kerülnének, erősen vitatom, mert e tekintetben változást nem
eszközöltünk, hiszen van egy sorrendiség a hitelezői igények kielégítését tekintve, és a bérek
és egyebek ügye e tekintetben nem változott. Azt gondolom egyébként, hogy fűződik ahhoz a
közszférának érdeke, hogy szülessenek reorganizációs hitelmegállapodások. Tehát nem
hinném, hogy az volna az érdekünk, hogy a bankszektor az ilyen típusú finanszírozásból
vonuljon ki.

A folyamatban levő ügyek tekintetében is azt tudom mondani, hogy a Heves megyei
önkormányzati ügy is erősen 1 milliárd fölötti, és természetesen megvan a lehetősége annak,
hogy hasonló ügyek ebben az átmeneti időszakban bekövetkeznek.

Az, hogy mi vonható be vagyontárgyként vagy mi nem, egy pontosabb
megfogalmazást alkalmazunk, és az én értelmezésem szerint ez a változás egy kicsit szélesebb
kört is megenged, hiszen az eredeti változatban a törvényben meghatározott kötelező
önkormányzati feladatellátás volt például, itt pedig azt hoztuk a javaslatban, hogy olyan
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon nem vonható be, melyhez az állam támogatást,
hozzájárulást biztosít. Ez mások szerint meg túlságosan megengedő. Tehát összességében azt
mondhatom, hogy ezek a pontosítások nem abba az irányba hatottak, amire képviselő asszony
utalt.

Michl József képviselő úrnak pedig válaszoltam, hogy készen állunk a további
folyamatban ennek a szabályozásnak a pontosítására, hangsúlyozva azt, hogy nyilván a
gyermekek, a tanulók érdekeinek érvényesülnie kell ebben a folyamatban.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A minisztérium részéről kérdezem, hogy van-
e még hozzáfűznivaló.

SZITTÁNÉ BILANICS ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Igen, köszönöm, elnök
úr. Annyiban szeretném még kiegészíteni, hogy azt az igénybe vett kamattámogatást
egyébként az önkormányzatnak vissza kell térítenie a javaslat szerint. Tehát ez csak időben
egy megengedő, hogy működőképességet biztosíthasson az önkormányzatnak, hogy ne legyen
az, hogy a kamatot fogják, hogy ennek a fizetési kötelezettsége a működést veszélyezteti. Ez
az új 34. § (1), (2) bekezdésében benne van.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Jól láttam, Hegedűs Lorántné képviselő asszony jelentkezett?
(Hegedűs Lorántné: Csak egy nagyon rövid reakcióra kérnék lehetőséget.) Parancsoljon!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Önkritikusan azt kell hogy mondjam, rendkívül
szűkkeblű voltam, mert valóban nem konkrétan egy, hanem konkrétan kettő darab esetre
vonatkozik ez a törvény, úgyhogy… (Elnök: Az a duplája.) Igen. Tehát ez már mindjárt más.
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Ugyanakkor azt azért valljuk be, hogy vannak konkrét olyan paragrafusok benne, például a
képviselő-testületi ülés levezethetősége kapcsán, ami vegytisztán Esztergomra vonatkozik
visszamenőleges hatállyal. Ott bizony erősen vitatható módon, mondjuk így, sőt a megyei
kormányhivatal által már kifogásolt módon lett levezetve egy mondjuk úgynevezett testületi
ülés, ilyen módon, ahogy jelenleg a törvényben szabályozva van. Tehát az előterjesztés szerint
a törvényben szabályozva lenne egy képviselő-testületi ülés, és… (Zaj.) Egy pillanat,
befejezném a mondókámat. Tehát úgy lett levezetve, és íme, megszületik később egy olyan
törvényjavaslat, ami ezt rendezné visszamenőleges hatállyal. Mondjuk, hát ez nem elegáns.
Nem tudok erre mást mondani.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki támogatni
tudja a tárgysorozatba-vételt, az kérem, a kezét most emelje fel. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 8 nem.

Aki általános vitára alkalmasnak találja, az kérem, most emelje fel a kezét. (Szavazás.)
16 igen. Aki nem találja? (Szavazás.) 8.

Előadót kell állítani. Azt gondolom, hogy az előterjesztő, illetve a támogatók részéről
Michl képviselő úr a bizottsági előadó. Valószínűleg még ma sor kerül rá. Köszönöm szépen,
ez egy bólintás volt. Akkor azt szeretném kérdezni, hogy kíván-e az ellenzék is állítani ezzel
kapcsolatban előadót. (Hegedűs Lorántné: Szívesen elmondom.) Akkor Hegedűs Lorántnét
javaslom, ha el tudja fogadni a bizottság. Kérem, hogy ha el tudjuk fogadni az előadókat,
akkor kézfelemeléssel jelezzük ezt. (Szavazás.) Egyhangú.

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám) (A Gazdasági és
informatikai bizottság önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

2. számú napirendi pontunk az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat, a
gazdasági bizottság önálló indítványa. Ehhez a KIM részéről Gáva Krisztián helyettes
államtitkár úr van itt. Szeretném megkérdezni államtitkár urat, hogy tárca-, illetve
kormányzati álláspontot képvisel-e a módosítókkal kapcsolatban.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kapcsolódó módosítókat a kormány nem tárgyalta, de a KIM álláspontját
mondom.

ELNÖK: Értem, tehát tárcaálláspont. Akkor szeretném megkérdezni, hogy a 17/1.
számú, Dancsó József képviselő úr módosítójával kapcsolatban mi a KIM álláspontja.

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

ELNÖK: Az előterjesztő bizottság is egyetértett vele. Aki el tudja fogadni, kérem, a
kezét most emelje fel. (Szavazás.) 17 igen. Akkor ezt támogatni tudtuk.

A következő a 108/1., Dorosz Dávid és Schiffer András módosítója. Szeretném
megkérdezni a tárcát, hogy támogatja-e.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A KIM nem támogatja a módosítást.
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ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatni tudja.
(Szavazás.) 8 igen, egyharmad megvan.

Ezzel végeztünk is. Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkár úrnak a részvételt.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3358.
szám) (L. Simon László, Németh Zoltán és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
szóló törvénymódosításra. L. Simon László, Németh Zoltán, Puskás Imre önálló javaslata.
Ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, akkor a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Boros Géza
főosztályvezető úr van itt. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni főosztályvezető urat,
hogy tárcaálláspontot vagy kormányzatit fog mondani a módosítókhoz.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tárcaálláspontot.

ELNÖK: A 12-es módosító, Gyimesi Endre módosítója. Ezzel kapcsolatban
kérdezném akkor a tárcaálláspontot.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Értem. Képviselő úr mint előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, két listám is van.

ELNÖK: Ha megnézné, főosztályvezető úr. A bizottsági kiosztott, 12-es, dr. Gyimesi
Endre.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Akkor mégiscsak támogatják. Ez megnyugtató szerintem a jó döntéshez. Aki
támogatni tudja a bizottság részéről, az kérem, a kezét most emelje fel. (Szavazás.) 17 igennel
támogattuk.

A következő a 23-as, amely összefügg a 24. és 26. pontokkal. Ez is dr. Gyimesi Endre
módosítója. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy tudja-e támogatni.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Szintén. Akkor szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy aki támogatja,
kérem, a kezét emelje fel. (Szavazás.) 20 igen.

A 30. pont, amely összefügg a 31. ponttal, szintén Gyimesi Endre módosítója. A tárcát
kérdezem.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.
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ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK:. Akkor a bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 21, egyhangú igen.
37. pont, szintén Gyimesi Endre.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 21 igen.
A végére is értünk. Köszönöm szépen a megjelenteknek.

Egyebek

Az Egyebek között a 4. pontban a következőt szeretném a bizottság tagjaival
megbeszélni. Elég sok általános vita és napirendi pont kezd összegyűlni. Lenne egy olyan
javaslatom a tisztelt bizottsághoz, hogy a holnapi nap folyamán a parlamenti reggeli
szavazások után, tehát mondjuk negyed 10-fél 10 körül átjönnénk és megtartanánk egy négy
napirendi pontból álló bizottsági ülést, mert különben valamikor máskor kell. Azt gondolom,
ez még a legbarátibb időpont. Ha ez megfelel a bizottságnak, akkor én holnapra, mondom, 9
óra 15-re össze fogom hívni a bizottsági ülést itt. Ha késik, mert a délelőtti szavazások egy
kicsit eltolódnak valamiért, akkor értelemszerűen utána negyedórával. Tehát akkor utána itt
megtartanánk a bizottsági ülést. Köszönöm szépen. Mindjárt küldik a meghívót, a
honvédelemről szóló törvényjavaslat, katasztrófavédelem, közfoglalkoztatás és közbeszerzés,
általános vita, de írásban ezt nagyon hamar fogom küldeni mindenkinek.

Köszönöm, akkor vége a mai ülésnek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


