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Napirendi javaslat

1. A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a

kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007.

(VI.28.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/3133. szám)

(Ékes József, Lasztovicza Jenő és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők

önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

2. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3495. szám) (Kósa Lajos

(Fidesz), Habis László (KDNP) és Dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló

indítványa) (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 kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Habis László (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dankó Béla (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)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Salamin Géza főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Ékes József (Fidesz) előterjesztő
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium
Boros Géza főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság megjelent
tagjait, a képviselőket, a kormány szakértőit, a meghívott kedves vendégeket. Megállapítom,
hogy a bizottság határozatképes, 15 fő személyesen, 7-en pedig helyettesítéssel képviseltetik
magukat.

A meghirdetett napirendhez a bizottság egyetlen tagja sem juttatott el írásban
javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nincs észrevételük, elfogadják-
e a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI.28.)
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/3133. szám) (Ékes József,
Lasztovicza Jenő és Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító
javaslatok megvitatása)

Az első napirend a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007-es országgyűlési
határozat módosításáról szóló határozati javaslathoz H/3133. szám alatt benyújtott módosító
javaslatok megtárgyalása a kiosztott ajánlástervezet pontjai szerint. A Nemzetgazdasági
Minisztériumból tisztelettel köszöntöm Salamin Géza főosztályvezető urat. Előterjesztő Ékes
József képviselő úr, őt is köszöntöm.

A módosító indítványok közül a határozati javaslat 1-es pontjára vonatkozóan Szekó
József képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Szeretném megkérdezni a kormány
képviselőjét, egyetért-e a módosító javaslattal.

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértünk, támogatjuk ezt a
módosítást, mert pontosabbá és egyértelműbbé teszi azt, hogy miket kell elkülöníteni a
társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott és területfejlesztést igénylő térségeknél
azoktól, akik ugyancsak területfejlesztést igényelnek, de egy természeti vagy civilizációs
katasztrófa miatt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném az előterjesztőt is megkérdezni, hogy
egyetért-e.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a módosító javaslattal,
jobbít a módosításon.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzon a bizottság az ajánláspontról. Ki
támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Ellenszavazat volt-e? (Nincs
jelentkező.) Nem. Köszönöm szépen. A bizottság támogatja.

Ugyancsak Szekó József képviselő úr tett javaslatot a 2. pont módosítására. Kérdezem
a minisztérium képviselőjét.

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Feltétlenül egyetértünk.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Támogatom.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 5. Ellene senki, a bizottság támogatta.

A határozati javaslat 3-as pontját is javasolja módosítani Szekó képviselő úr.

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértünk.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 4. Ellene senki, a bizottság támogatta.

Dr. Kiss András és dr. Gyenes Géza képviselő urak ugyancsak a 3-as pontot javasolják
módosítani.

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosítással nem értünk
egyet, mert az a szempont, ami megjelent javaslatként, az nem a területfejlesztés feladatát
jelenti. Egy fontos, minden bizonnyal megoldást igénylő jelenség a közbiztonság kérdése,
azonban ez nem a területfejlesztési források felhasználását és kedvezményezettségét igényli,
hanem mást, akár egyes szakágazatokhoz tartozó válaszokat kíván.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Hasonlóképpen vélekedek én is, mint ahogy a minisztérium
az állásfoglalását kialakította.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem
támogatja. Köszönöm szépen.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3495. szám) (Kósa Lajos (Fidesz),
Habis László (KDNP) és Dr. Kocsis Máté (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

A második napirendi pont következik. A kiosztott ajánlástervezet alapján haladunk.
Tisztelettel köszöntöm dr. Bekényi József főosztályvezetőt és dr. Biczai Márton
főosztályvezetőt a minisztérium képviseletében.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony az 1-es §-ban foglaltakhoz tett módosító
indítványt. A minisztériumot kérdezem, hogy támogatják-e a javaslatot.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök úr! Elnézést, nem az időt akarom húzni, de
az általános vitában, ahol olyan szép családiasan voltunk, 4-5-en összesen jelen annak idején a
plenáris ülésen, akkor elhangzott az előterjesztők részéről is, ha jól értettem, hogy az, ami azt
a gondolkodásmódot célozza, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak legyen módja és
lehetősége a jelenlegi kulturális intézményei fenntartására, illetve további finanszírozására, az
nemcsak az, hogy a mellékletbe kerüljenek bele azok a bizonyos kitételek, hanem az is, hogy
azok az intézmények megmaradhassanak. Olyan értelemben, hogy ne lehessen őket azonnali
hatállyal felszámolni. Egy. Kettő: a vagyontárgyak, tehát adott esetben a könyvtári épület ne
lehessen bevonható az adósságrendezésbe. Önmagában ez nem elegendő. Nagyon szépen
kérek erre valami indokot.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A magam részéről úgy látom, hogy a kérdést a javaslat
kezeli, mégpedig olyan módon, hogy az adósságrendezésbe nem vonható vagyon esetében
úgy fogalmaz, hogy olyan feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, melyhez az állam támogatást,
hozzájárulást biztosít.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Kérem tisztelettel, igen, támogatást, meg
hozzájárulást biztosít addig a pillanatig, amíg az az intézmény működik, de hogyha azonnali
hatállyal felszámoljuk, ez van benne ezekben a nagy tervszámú pontokban, a 34/b), c)
pontokban. Tehát hogyha azonnali hatállyal felszámolják, akkor az állam nem támogatja, nem
járul hozzá, mert már nincs mihez, tehát akkor bevonható. Pont. Ilyen egyszerű.

ELNÖK: A következőt tudom mondani: nyilván a válságköltségvetésnek meg kell
tudnia találni a forrásokat. Az, hogy ezek milyen mértékben működnek tovább, ezek a
közszolgáltatások, ez nyilván a válságköltségvetésben foglalt pénzeszközök szerint történik.
Magának a javaslatnak határozott célja az, hogy az a vagyoni kör, ami az önkormányzati
feladatellátást szolgálja, lehetőség szerint minél inkább sértetlen legyen, ez az alapfilozófiája
a javaslat egészének. Úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre választ ad. A mellékletben
benne van. Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 2-es pont alatt Hegedűs Lorántné képviselő asszony az 1. §-ban a törvény 2. § H)
pontjának a módosítását javasolta.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. A bizottság nem támogatja.

Michl József képviselő úr a törvényjavaslat 2. §-ában foglaltakat javasolja módosítani,
a törvény 5. § (1) bekezdése helyébe léptet egy javaslatot.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 5. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A
bizottság támogatja.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 2. §-ában foglaltakkal
kapcsolatban a törvény 5. § (1) bekezdés elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. A bizottság nem támogatja.

Az 5-ös módosító indítvány Szilágyi Péter képviselő úr javaslata, a törvényjavaslat 2.
§-ában a törvény 5. § (1) bekezdésének elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.
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ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. A bizottság nem támogatja.

 Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 3. §-ában a törvény 5. § (4)
bekezdésének elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Szilágyi Péter képviselő úr a törvényjavaslat 4. §-ában a törvény 8. § C) pontjának
elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 4. §-ában a törvény 8. § C)
pontjának a módosítását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 6. §-ában a törvény 14. § (2)
bekezdés G) pontjának a módosítását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Hadd mondjak valamit. Ez egyszerűen jogilag
nem állja meg a helyét. Vegyünk egy képviselőtestületet. Van előttük egy előterjesztés, dönt
róla a képviselőtestület, a kétharmada támogatja, egyharmada nem támogatja, de azért attól
még egy testületi döntés született függetlenül attól, hogy hányan támogatták vagy nem
támogatták. Testületi döntés született. Ugyanez a helyzet az adósságrendezési bizottsággal is:
testületként jár el. Most akkor jól értem, hogy a pénzügyi gondnok kvázi – idézőjelben
mondom – besúgja a kormányhivatalnál most ki hogyan szavazott? Hiába, ha testületként jár
el, akkor testületként van felelőssége, illetve feladat- és hatásköre. Tehát ez így egyszerűen
nem állja meg a helyét jogilag, ezért gondoltam, hogy ezt a részét vegyük ki belőle.
Egyébként pedig, ha az adósságrendezési bizottság nem látja el a feladatát, akkor büntetőjogi
következménye van egyébként is, amiért nem a kormányhivatal a döntőbíró.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az volt az előterjesztői
szándék, hogy a törvényi szabályozás eszközével is elkerülhető legyen, hogy az eljárás
törvényes lefolytatását az adósságrendezési bizottság megakadályozhassa. Ez indokolja ezt a
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javaslatot. (Hegedűs Lorántné: De itt tagokról van szó, nem a bizottságról, hanem egyes
tagjairól.)

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 10-es Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 8. §-ában a 19. § (4)
bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. A bizottság nem támogatja
egyharmaddal sem.

Szilágyi Péter képviselő úr a 9. §-ban a törvény új 20/A elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 12-es pont, Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 10. §-ában a
törvény 21. §-ának a módosítását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Kérek indoklást, hogy miért is nem lehet vállalni a
név szerinti szavazást. Miért is nem lehet vállalni azt, hogy minősített többséggel döntsön egy
ilyen nagyon-nagyon fontos kérdésben egy képviselőtestület? A minősített többség mint
tudjuk, a megválasztott képviselőknek a fele plusz egy fő. Nem kétharmad. Miért nem lehet
ezt vállalni?

ELNÖK: Én azt gondolom, hogy valamennyi önkormányzati testületnek van
alapokmánya, amely szabályozza azt, hogy milyen témában indokolt szavazni, és hogyan kell
szavazni, illetve általában azok az eljárási szabályok, hogy az adott helyi szabályok szerint a
képviselők javasolhatnak név szerinti szavazást. Ez úgy gondolom, a testület kompetenciája,
hogy eldöntse, hogy név szerint szavaznak-e vagy sem.

DR. HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): De attól félnek, hogy Esztergomban ezt nem
fogják megszavazni? Erről szól a történet, mert nyilván nem Heves megyéről!

ELNÖK: Ez egy általános szabály, nyilván mindenkire kell hogy vonatkozzon. A
bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16
nem. A bizottság nem támogatja.

Szilágyi Péter képviselő úr a 11. §-ban a törvény új 22/A §-ának elhagyását javasolja.
Kérdezem a minisztérium képviselőjét támogatja-e.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.
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ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 14-es pontban Hegedűs Lorántné képviselő asszony a 12. §-ban a törvény 23. § (3)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a minisztériumot, hogy támogatja-e.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem és 3 tartózkodás. A bizottság nem
támogatja.

Hegedűs Lorántné és Szilágyi Péter a törvényjavaslat 17. §-ában az új 34/B el
hagyását javasolják. Kérdezem a minisztérium képviselőjét.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 16. pont szerint Hegedűs Lorántné és Szilágyi Péter képviselők a 18. §-ban az új 34.
szakasz elhagyását javasolják.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 24. §-ában a 37. szakasz
elhagyását javasolja. Kérdezem a minisztérium képviselőit, támogatják-e.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Szilágyi Péter képviselő úr a törvényjavaslat 21. §-ában a törvény 37. § (1) bekezdés
elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

A 20-as összefügg a 22, 23-mal. Hegedűs Lorántné képviselő asszony a 23. §-ban az
Ötv. 12. § (2) bekezdés elhagyását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.
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ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Szilágyi Péter képviselő úr a törvényjavaslat 23. §-ában az Ötv. 12. § (2) bekezdés
módosítását javasolja.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium nem
támogatja.

ELNÖK: Én mint előterjesztő nem támogatom. A bizottságot kérdezem. Ki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatja.

Köszönöm szépen a minisztérium képviselőinek 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 kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása)

Rátérünk a 3. napirendi pontra. Tisztelettel köszöntöm Boross Géza főosztályvezető
urat a minisztérium képviseletében.

A kulturális bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának a módosítását javasolja. Kérdezem a
minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 7. A bizottság támogatja.

A 7. pontban a kulturális bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának szerkezeti és tartalmi
módosítását, valamint a 8. § elhagyását javasolja. Kérdezem a minisztérium képviselőjét,
hogy támogatja-e.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 7. A bizottság támogatja.

A 9. pontban a kulturális bizottság a törvényjavaslat 10. §-ának szerkezeti és tartalmi
módosítását javasolja. Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 7. A bizottság támogatja.

A 13. pontban a kulturális bizottság a törvényjavaslat 13. szakaszának szerkezeti és
tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 5. A bizottság támogatja.

A 14. pontban a kulturális bizottság a törvényjavaslat 17. §-ának módosítását
javasolja.
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Kérdezem a minisztérium képviselőjét, hogy támogatja-e.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem
támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 7. A bizottság támogatja. Köszönöm
szépen.

Egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Köszönöm
szépen, holnap van a soron következő bizottsági ülés.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)

Habis László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


