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Napirendi javaslat

1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/3478. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/3037. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Pál Tibor (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
Michl József (KDNP) Habis  Lászlónak (KDNP)
Nagy Csaba (Fidesz) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Dankó Bélának (Fidesz)
Ivády Gábor (független) Szilágyi Péternek (LMP)
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)



- 5 -

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Hende Csaba honvédemi miniszter
Farkasné dr. Gasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium)
Dr. Halasi Tibor államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Dankó István főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium)
Serafin József főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Tóth Zsófia szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Baktay Csaba gyámügyi főreferens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Hajas Tünde főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság jelen lévő tagjait, a meghívott
vendégeket, szakértőket. A bizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy tizenketten
személyesen, nyolcan pedig helyettesítéssel jelen vannak.

A napirendi javaslatot szeretném először is szavazásra bocsátani. Összesen négy
napirendi pontunk van a kiküldött anyagnak megfelelően. Szeretném megkérdezni, hogy van-
e a napirenddel kapcsolatban valamilyen észrevétel. (Senki sem jelentkezik.)

Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló T/3487. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak
megtárgyalása

Az 1. napirendi pontra térünk rá, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat esetében
a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat vitatjuk meg.

Tisztelettel köszöntöm dr. Hende Csaba miniszter urat és dr. Dankó István
főosztályvezető urat.

A bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítványok közül az első a 11. számú,
Iváncsik Imre, Juhász Ferenc, dr. Vadai Ágnes, dr. Harangozó Tamás, Varga Zoltán, Pál
Tibor, Sós Tamás és Kolber István képviselők javaslata. Szeretném megkérdezni a miniszter
urat, hogy mi a minisztérium álláspontja a módosító javaslattal kapcsolatban.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem támogatja.

A 18. számú módosító javaslat következik, Ágh Péter és Tóth Gábor képviselő urak
javaslata. Kérdezem a miniszter urat, hogy mi a minisztérium álláspontja, a miniszter úr
álláspontja.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A kormány támogatja a módosító
indítványt.

ELNÖK: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. És ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Tehát 16 igen, 5 nem, 2 tartózkodás.

A 20. számú módosító indítvány következik, Korondi Miklós képviselő úr javaslata.
Kérdezem a miniszter urat, mi az álláspontja.

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A kormány nem támogatja a módosító
indítványt.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen.
Egyharmad sem támogatja.
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A 26. számú indítvány következik, Ágh Péter és Tóth Gábor képviselő urak
indítványa. A miniszter úr álláspontja?

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: A kormány támogatja a módosító
javaslatot.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen.

Több módosító indítvány nem lévén köszönöm szépen vendégeinknek,
előterjesztőinknek, a miniszter úrnak a jelenlétet, a részvételt. (Dr. Hende Csaba: Köszönöm
szépen. További jó munkát kívánunk!) Köszönjük szépen. (A meghívottak távoznak az
ülésről.)

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló T/3500. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak
megtárgyalása

A 2. számú napirendi pont következik, a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/3500.
számú törvényjavaslat. Itt is a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat kell hogy
megvitassuk. (A napirendi pont tárgyalására meghívott vendégek helyet foglalnak a részükre
kijelölt asztalnál.)

Tisztelettel köszöntöm a minisztériumok képviselőit: a Belügyminisztérium részéről
Farkasné dr. Gasparics Emese önkormányzati helyettes államtitkár asszonyt, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium képviseletében Serafin József főosztályvezető-helyettest, dr. Tóth
Zsófia szakmai tanácsadót és Baktay Csaba gyámügyi főreferenst.

Az 1. számú módosító indítvány Bödecs Barna képviselő úr javaslata. Szeretném
megkérdezni a minisztériumok képviselőit, hogy támogatják-e a módosító indítványt.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja.
(Szavazás.) 3 igen. Egyharmad sem támogatja.

A 2. számú módosító indítvány következik, Baráth Zsolt képviselő úr indítványa.
Kérdezem a minisztériumok képviselőit, hogy mi az álláspontjuk.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tehát a bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen. (Nagy
Csaba megérkezik az ülésre.)

A 9. számú indítvány Gúr Nándor, Szűcs Erika, dr. Varga László és dr. Sós Tamás
képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár asszonyt.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Mindenki más. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta.



- 8 -

A 10. számú indítvány Gúr Nándor, Szűcs Erika, dr. Varga László és dr. Sós Tamás,
Pál Tibor képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár asszonyt.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem
támogatja.

A 16. számú módosító indítvány Baráth Zsolt képviselő úr javaslata.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem
támogatja.

Szekó József képviselő úr javaslata a 17-es.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 18-ast
nem támogatjuk, Bertha Szilvia javaslatát nem támogatjuk.

ELNÖK: Tehát a 18-as következik. Nem támogatja a kormány. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 8 igen. Akkor a bizottság nem támogatja.

A 34. számú módosító indítvány következik.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ez Baráth Zsolt képviselő úr javaslata. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8
igen. Akkor a bizottság nem támogatja.

A 38. számú módosító indítvány Talabér Márta képviselő asszony javaslata.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás. - Dr. Apáti István: Nyolcan vagyunk!
Megvan a nyolc! - Az elnök konzultál a bizottság munkatársaival.) Az a kérésem, hogy aki
helyettesít valakit, az mindkét kezével jelezze a szavazatát, mert különben nem tudjuk
figyelembe venni a szavazásnál.

A 38. számú módosító javaslat Talabér Márta képviselő asszony javaslata.
(Közbeszólások: Arról már szavaztunk. Támogatjuk.)

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk. Erről szavaztak.
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ELNÖK: Szavaztunk, bocsánat! A 44-es módosító indítvány következik, Baráth Zsolt
képviselő úr javaslata.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja a minisztérium. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 8 igen.
Akkor ez sima nem.

Ahol 7 igen volt, ott megvolt az egyharmad, ahol eddig hetet számoltunk - a
jegyzőkönyv számára. (Varga Zoltán: Én szerettem volna új szavazást kérni, de akkor nem
kell, mert ahol hét volt, ott nyolc volt.) Igen. A jegyzőkönyvben úgy szerepeltetjük, hogy 8
igen. Köszönöm szépen.

A bizottsági módosító javaslat következik az épített környezet alakításával
összefüggésben. Szeretném megkérdezni a minisztériumok képviselőit, hogy mi az
álláspontjuk.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatják. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 20 igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 20 igennel, 4
tartózkodással elfogadtuk.

Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívott vendégeknek a részvételt. (A
meghívottak távoznak az ülésről.)

A közbeszerzésekről szóló T/3502. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak
megvitatása

A 3. számú napirendi pontra térünk rá, a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslathoz, a
T/3502. szám alatt benyújtott javaslathoz a bizottság feladatkörébe tartozó módosító
javaslatok megvitatása következik. (A napirendi pont tárgyalására meghívottak helyet
foglalnak a részükre fenntartott asztalnál.)

Tisztelettel köszöntöm dr. Halasi Tibor államtitkár urat és dr. Hajas Tünde
főosztályvezető asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében.

Az első módosító indítvány Szólláth Tibor képviselő úr javaslata, ez a 16. számú
módosító indítvány. Szeretném megkérdezni az államtitkár urat, hogy mi a minisztérium
álláspontja.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen.

A 32. számú indítvány Scheiring Gábor, dr. Schiffer András és dr. Apáti István
képviselők javaslata. Kérdezem az államtitkár urat, mi a minisztérium álláspontja.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem
támogatja.

A 40. számú módosító indítvány Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők
javaslata. Államtitkár úr!
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DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen.
Egyharmad sem támogatja.

A 75. számú indítvány Dankó Béla, Babák Mihály, Vantara Gyula és Farkas Zoltán
képviselők módosító indítványa. Kérdezem az államtitkár urat.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor
egyharmad sem. Jól mondom? (Varga Zoltán: Az egyharmad megvolt.) Hét igennel?
Huszonketten vagyunk, ott a hét nincs egyharmad. Köszönöm szépen.

A 76-os dr. Apáti István képviselő úr javaslata. Kérdezem a minisztériumot, mi az
álláspontja.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem igazán
értem, hogy miért kell ilyen gépiesen folyamatosan a „nem támogatjuk”, „nem támogatjuk”
kifejezéseket ismételgetni. Gyakorlatilag ez az önkormányzatok önállóságának megőrzéséről
szól, tulajdonképpen egy kicsit emészthetőbb kivitele az előző javaslatnak. Tehát ott fideszes
képviselők egy az egyben az elhagyását javasolták, a magam részéről azt is tudnám
támogatni, támogattam is az előbb.

Másrészt pedig itt arról szól a történet, hogy ne erőszakolják rá az ezer főnél kisebb
településekre az akaratukat, azon a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül ne
kötelezzenek már ilyen kis önkormányzatokat beszerzésekre, ami köztudottan drágítja az
árubeszerzéseket és a szolgáltatásmegrendeléseket. A központosított rendszeren keresztül
olcsóbb még soha semmi nem volt, csak sokkal drágább. Még közbeszerzési szinten is sokkal
drágább lett minden. Innentől kezdve az ezer fő alatti önkormányzatok még többet lesznek
kénytelenek azért fizetni, amit egyébként olcsóbban is beszerezhetnének, tekintettel arra, hogy
egyébként viszonylag ritkább esetben kerül sor ilyen önkormányzatoknál a beszerzésre.

Úgy hiszem, hogy - finoman szólva - nem hal bele a kormányzat akkor, hogyha ennyi
gesztust gyakorol a kistelepülések felé, és hagy nekik ennyi szabad kezet, hogy hadd döntsék
már el ők, hogy mit akarnak. Úgyis lesz itt épp elég falurombolás majd ősszel, ne kezdjük már
ezt most itt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A mi ismereteink és
tapasztalataink szerint az ezer fő alatti önkormányzatoknál ez komoly adminisztratív és
sokszor plusz anyagi terhet jelent. Ezért gondolta úgy a kormány, hogy ez inkább pozitív
segítségként kerülne megfogalmazásra, hogy a térségben legyen egy olyan lehetőség, hogy ne
minden kistelepülésnek önállóan kelljen közbeszerzési szakértőt, szakértelmet igénybe venni,
saját magának ehhez kapcsolódóan apparátust mozgatni, ezért ítélte így meg a kormány, hogy
ez egy pozitív gesztus.
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Arról, hogy eddig milyen volt a központosított közbeszerzés, nyilván mindenkinek
vannak tapasztalatai. Ez vegyes, én elismerem, hogy többségében negatív tapasztalatok
vannak a különböző központosított működéssel kapcsolatban. Mi úgy ítéljük meg, hogy azok
a változtatások, amelyek elindultak, és ennek egyik állomása tulajdonképpen a törvény is,
azok egy olyan új rendszert fognak felépíteni, ahol a központosított közbeszerzési eljárások
pontosan azt az előnyt és célt ki fogják elégíteni vagy ki fogják szolgálni, amelyek miatt
ezeket kitalálták. A részletekkel természetesen a kormányrendeleti szinten próbálunk majd
segíteni, illetve megvilágosítani, hogy mi is itt a szándék.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke. Tisztelt Államtitkár Úr! Egyrészt
egy nyelvet beszélünk amúgy, csak lehet, hogy ön nem veszi észre. Másrészt pedig ez a
javaslat tökéletesen megfelel annak, amit önök is szeretnének. Nevezetesen hogyha olyan ezer
fő alatti településről van szó, amelyiknek valóban óriási adminisztratív terhet jelent meg
szakemberhiány miatt szakmai terhet, valószínűleg, sőt, nem valószínűleg, hanem biztos
hozzá fog járulni ahhoz, hogy a központosított rendszeren keresztül történjenek az
árubeszerzések és a szolgáltatásmegrendelések.

Ellenben ha konkrétan ott van egy fiatal szakember, és kistérségi szinten ezt egy
közbeszerzési referenssel meg tudják oldani, akkor egyrészt munkahelyeket teremtünk, a
fiatal értelmiség helyben maradását ezáltal is elősegítjük, még ha csak néhány munkahely
erejéig is, és hogyha úgy érzik, hogy meg tudják oldani a közbeszerzést, akkor pedig nem
fognak csatlakozni. De a döntési szabadságot kellene nekik megadni. Nyilván hogyha
összeroskadnak a terhek alatt, akkor hozzá fognak járulni és örülnek ennek a
jogintézménynek. Különben hogyha ezt nem támogatják, akkor gyakorlatilag önellentmondás
feszül aközött, amit egyébként elvileg szeretnének, meg amit most ön az előbb elmondott.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormányállásponttól
nem tudok eltérni, ezt az indokot el tudtam mondani. Én nem tudok mást képviselni, mint a
kormányálláspontot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy
amennyiben a képviselőtestület tudatában van annak, amit ön elmondott és a kormány
céljaival, akkor egészen nyilvánvaló, hogy a képviselőtestület hozzá fog járulni a
központosított közbeszerzésekhez. Azonban nagyon rossz üzenetnek tartom, hogyha az
önkormányzatiság egyik alapját kívánnánk elvonni ebben a tekintetben is.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Szilágyi képviselő úr észrevételét.
Mindenesetre a 76-os módosító indítványnál tartunk, és a kormány álláspontját

ismerjük, tehát a kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt?
(Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 6 tartózkodás. Akkor egyharmad sem támogatja.

A 77. számú módosító indítvány Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselők
módosító indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Nem támogatják.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak egy mondatot tennék
hozzá, hogy ez pontosan az előzőnek az ellenkezője. Az ezer fő feletti önkormányzatok
helyben központosítására vonatkozó szabályokat a javaslat éppen kormányrendelettel akarja
az önkormányzati rendelettel szemben megállapítani. Ez az előzőleg elmondottak szerint egy
kicsit furcsa, de nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

A 78. számú módosító indítvány Szólláth Tibor Zoltán képviselő úr javaslata. Mi a
kormány álláspontja?

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad
sem támogatja.

A 79. számú módosító indítvány Szólláth Tibor javaslata.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad
sem támogatta.

A 107-es módosító indítvány dr. Apáti István képviselő úr indítványa.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Törvényi szinten nem
támogatjuk, rendeleti szinten akarja megoldani a kormány.

ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Azért nem
értem, ugyanis a tavaly nyári vitában Fónagy államtitkár úr ült ott, ahol most önök, és azonnal
támogatta ezt a javaslatot. Igazából csak a most még hatályos Kbt.-ből akarom átmenteni ezt a
rendelkezést, és egyébként ez visszaköszön majd a nemzeti eljárási rend szabályainál is,
pontosan azért, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő 10 ezer lélekszám alatti
településeknek ne kelljen akár a viszonylag alacsonyabb értékű eljárásoknál is több százezer
forintot kifizetni, adott esetben 4-5-600 ezer forintot vagy még több pénzt kifizetni
hirdetményekért.

Nyilvánvalóan a teljes díjmentesség lenne a kívánatos cél, ugyanakkor már ezzel az
50 százalékos kedvezménnyel is sokkal előrébb vannak, és lényegesen több pénz marad a
kasszában. Tehát ez egy tehermentesítést szolgálna, és nem hiszem, hogy olyan ördögtől való
lenne, hogy ezt törvényi szinten szabályoznák, mert ahogy én ismerem a kormányrendeletek
alkotásának folyamatát, félek, hogy hosszú ideig csúszni fog, késni fog, és addig több
százezer vagy több millió forintot fizetnek olyan települések, amelyeknek ez aztán már
végképp nem hiányzik, és nem is tudják kifizetni, adott esetben emiatt szenvednek késedelmet
nagyon értékes projektek.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!



- 13 -

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az új jogalkotási logika az
a kerettörvényre és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotására épül. Ennek
jegyében a törvény hatálybalépésével egyidejűleg meg fognak születni azok a
kormányrendeletek, amelyek egyébként is elengedhetetlenek a törvény alkalmazásához. Ez is
tipikusan egy ilyen. Igyekszünk a kormányrendelet keretében ezt az igényt teljesíteni. (Tasó
László megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak annyit szeretnék mondani,
hogy a bizottságot nem köti a kormány álláspontja, tehát itt azért nagyon sok kistelepülési
polgármester ül, sok olyan településvezető van ebben a bizottságban, akik a leghátrányosabb
helyzetű térségekben lévő településeket vezetnek. Igazából ez a legnagyobb garancia
számukra, ugyanis az országgyűlési képviselőknek közvetlen ráhatása van, a
kormányrendeletekre, miniszteri rendeletek megalkotására meg értelemszerűen nincs. Tehát
úgy gondolom, hogy az a biztos falat, ami a gyomorban van alapon jobban teszi mindenki, és
erre kérném a tisztelt bizottsági tagokat, hogyha ezt megszavazzuk, támogatjuk. Ezzel minden
kistelepülésnek óriási szívességet teszünk és nagy segítséget nyújtunk számukra.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg az államtitkár úrnak további gondolata? De
azt hiszem, hogy kifejtették kölcsönösen az álláspontjukat.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Már elmondtam, amit ezzel
kapcsolatban fontosnak gondoltam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Akkor, ha jól
számolom, egyharmad sem támogatja.

A 110-es indítvány következik, Scheiring Gábor és dr. Schiffer András javaslata.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A 110-est tehát nem támogatja a kormány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
2 igen. Egyharmad sem támogatja.

A 111-es Scheiring Gábor és Schiffer András képviselő urak javaslata.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen.
Egyharmad sem támogatja.

A 112-es Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselő urak indítványa.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem
támogatja.

A 113-as Scheiring Gábor és dr. Schiffer András képviselő urak indítványa.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.



- 14 -

ELNÖK: Nem támogatják. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem
támogatja.

A 122-es dr. Apáti István képviselő úr indítványa. A közbeszerzési terv határidejére
vonatkozik.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy pillanat! (Dr. Apáti
István: Megindokolhatom esetleg?)

ELNÖK: Parancsoljon, alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Igazából itt a 2004.
május 1-je óta fennálló állapotot szeretnénk fenntartani, és ez az április 15-ei határidő ez egy
jól bejáratott, mindenki által ismert határideje az éves összesített közbeszerzési terv
elkészítésének. Tehát itt igazából a jót nem kellene megjavítani, ezt minden ajánlatkérő

megszokta, ehhez a legmesszebbmenőkig tudott alkalmazkodni. A világon semmi értelme
nincs ezt március 31-ére előrehozni. Úgyhogy javaslom a javaslat elfogadását annak
érdekében, hogy ne kelljen egy valóban jól bejáratott jogintézményen teljesen feleslegesen
változtatni.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 7 igen. Egyharmad sem támogatja.

A 123. számú indítvány következik, dr. Kovács Péter képviselő úr javaslata.

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen.
Egyharmad sem támogatja.

A 179. számú módosító indítvány dr. Apáti István képviselő úr módosító javaslata. Mi
a kormány álláspontja?

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ez egy nagyon régi igény lenne
az ajánlatkérők, különösen az önkormányzati ajánlatkérők részéről, ugyanis hosszú ideje
fennálló probléma, hogy mit lehet figyelembe venni a dokumentáció ténymegállapításánál,
adott esetben csak a papírnak, a sokszorosításnak, a fénymásolásnak, tehát a fizikai
előállításnak a költségeit, vagy - ami szerintem teljesen ésszerű és indokolt lenne - hogy a
szakértői, tanácsadói költségek egészében vagy legalább részben megjelenjenek, hiszen ez
sok százezer forintos nagyságrendű.

Tehát mondjuk legalább egy közbeszerzési referens vagy tanácsadó költségét legalább
részben áthárítani a majdani ajánlatkérőkre szerintem nem túlzás, hiszen eddig is sok
jogorvoslat származott abból, hogy túlzott mértékben rögzítették a dokumentációs díjat. Ez
egy egyértelmű eligazodást adna az ajánlatkérők számára, és nagy segítséget is jelentene
nekik. Itt nem valamifajta plusz bevételi forrásról beszélünk, hanem valóban csak az indokolt
tanácsadói költségek erejéig. Tehát nyerészkedési szándék nincs rajta, csak így próbálja az
ajánlatkérő esetleg valahogy a kiadásait mérsékelni.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a kormány álláspontja?

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Egyharmad sem
támogatja.

A 66-os javaslattal kapcsolatban, ez dr. Apáti István képviselő úr indítványa,
ugyancsak kér az alelnök úr egy szavazást. Szeretném megkérdezni az államtitkár urat, hogy
mi a kormány álláspontja a 66-os javaslatról, hogy a döntéshozatalra jogosult személyek
döntés-előkészítés folyamatában nem vehetnek részt.

(Jelzésre:) Dr. Apáti István alelnök úr kér szót úgy is, mint javaslattevő.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: : Ez meg aztán végképp egy
nagyon régóta fennálló és megoldatlan probléma, különösen közbeszerzési szabályzatok
elkészítésekor okoz óriási fejtörést. Akár önkormányzat, akár más típusú ajánlatkérők
esetében a legelemibb elvárás az átláthatóság, a tiszta verseny megteremtése érdekében, hogy
akik egyszer már mondjuk bíráló bizottsági vagy értékelő bizottsági szinten a döntés
előkészítésében részt vettek, azok nehogy már utána szavazzanak akár egy nappal, akár
néhány órával, akármennyi idő elteltével mint döntéshozó is. Egyébként hogyha ezt nem
különítjük el, nem választjuk szét ennyire kristálytisztán, akkor később a felelősségi rend
szabályainak megállapításánál és a felelősségre vonásnál is óriási problémák vannak.

Tehát véleményem szerint nonszensz az, hogy mondjuk egy vezető beosztású személy
az ajánlatkérő esetében előkészít mint bíráló bizottsági tag, aztán akár egy személyként, akár
testületi döntéshozóként majd még utána később meg is szavazza a saját maga által
előkészített döntést. Én úgy gondolom, hogy egy normálisan működő demokráciában ez
elfogadhatatlan, és megint mondom, az átláthatóságot nagyban elősegítené, ráadásul a
felelősségi szabályokat is teljesen letisztázná.

ELNÖK: Mi a minisztérium álláspontja, államtitkár úr?

DR. HALASI TIBOR (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A módosítás tartalmi
igényével egyetértünk, a megfogalmazást ebben a formában nem tudja a kormány támogatni.
De szívesen vesszük, hogyha ez a szövegpontosítás más formában bekerül. Ha szükséges,
akkor erről egy konzultációra is rendelkezésre állunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értelmezem, itt olyasmiről van szó, hogy ha a
bíráló bizottságnak tagja egy közgyűlési tag, és történetesen a döntéshozatal közgyűlési
hatáskör, akkor ne vehessen részt a közgyűlési szavazásban. Ez a javaslata, alelnök úr?

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, mert szerintem mondjuk
konkrétan egy megyei önkormányzatnál a munkaszervezetben igencsak vannak megfelelő

emberek ahhoz, hogy egy közbeszerzési eljárást lefolytassanak, és márpedig ha döntés-
előkészítőként fogjuk fel a bíráló bizottságnak, értékelő bizottságnak - nevezzük, ahogy
akarjuk - a tagjait, akkor az teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy utána még szavaznak is.
Tehát valóban külön kell választani. Ebben az esetben a munkaszervezet tagjai közül
kerüljenek ki a döntés-előkészítők, a döntéshozók pedig szavazzanak majd külön. Sokkal
könnyebb egyébként mindenki számára, és mindenki vállalja a felelősségét, a döntés-
előkészítő is, illetve vállalja a felelősséget azért a döntésért, amit később meghozott. De
gyakorlatilag erről van szó.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon!

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Ha jól értem, ennek az a lényege, amit Apáti képviselő
úr mond, hogy aki bírál, az nem dönt, és aki dönt, az nem bírál.

ELNÖK: Igen.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Szerintem ez az előzőnél is működött, tehát a réginél is.
(Dr. Apáti István: Nem volt kimondva!) Tessék? (Dr. Apáti István: Bocsánat! Nem volt
kimondva ennyire egyértelműen, nem volt benne a törvényben. Szokásjog alapján működött.)
Én mindenképpen arra kérem a minisztériumot, hogy szerintem ez támogatandó, legalábbis a
mi esetünkben is, ez a saját településünkön is mindig így volt. Tehát aki bírál, az nem dönt, és
aki dönt, az nem bírál.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úr jelezte, hogy a szándék az akceptálható,
a konkrét megfogalmazás, kodifikáció pedig akkor a későbbiekben megtörténhet.

Az a kérdésem, hogy ha ezt kapcsolódóval tudnánk kezelni a későbbiekben, akkor
most nem kellene feltétlenül döntést hozni. (Varga Zoltán: Szavazni kell róla! Vagy vonja
vissza a képviselő úr. - Dr. Apáti István: Én nem vonom vissza!)

Akkor szavazzunk! Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 16 tartózkodással a bizottság ebben a formában, mondjuk így, nem
támogatja.

Van-e olyan módosító, amiről esetleg nem szavaztunk, de kellett volna? (Senki sem
jelentkezik.) Ha nincs, akkor köszönjük szépen az államtitkár úrnak, illetve főosztályvezető
asszonynak a részvételt. (A meghívottak távoznak a bizottság üléséről.)

Egyebek

Az egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.)Ha
nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a munkát.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc)

Habis László
a bizottság alelnöke
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