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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
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Dr. Tóth József (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Ivády Gábor (független)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) Endrésik Zsoltnak (Jobbik)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Bánki Erik országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Bots Dénes főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság 
ülésének résztvevőit. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy tizenhatan 
vannak jelen személyesen és hárman pedig helyettesítéssel.  

Elsőként azt kérem, hogy a napirendet fogadjuk el. Két napirendi pontról van szó, az 
egyik a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvényjavaslat esetében a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat kell 
megvitassuk. 

Ki az, aki egyetért a napirenddel? (Szavazás.) Köszönöm. Ha jól látom, egyhangú. 
Köszönöm szépen. 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első téma a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm 
Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt és Bots Dénes főosztályvezető urat. Szeretném 
megkérdezni államtitkár asszonyt, hogy minisztériumi vagy kormányálláspontot fog mondani. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó 

reggelt, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A 22. módosító indítvány dr. Papcsák Ferenc és 

dr. Kocsis Máté módosító indítványa. Szeretném kérdezni a tárca álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki 

tartózkodik? (Szavazás.) 8 tartózkodás. A javaslatot a bizottság támogatja. 
A 23. módosító indítvány következik, ugyancsak dr. Papcsák Ferenc és dr. Kocsis 

Máté módosító indítványa. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki 

tartózkodik? (Szavazás.) 4. A bizottság elfogadta. 
A 24. módosító indítvány, dr. Papcsák Ferenc és dr. Kocsis Máté. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. (Szavazás.) 19 igen. Ki az, 

aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A javaslatot a bizottság támogatja. 
A 25. módosító indítvány következik. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 9 tartózkodás. A javaslatot a bizottság 
támogatja. 

A 35. módosító indítvány következik, dr. György István képviselő úr javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki tartózkodik? 

(Szavazás.) 8 tartózkodás. A bizottság támogatja. (Dr. Bóka István megérkezik az ülésre.)  
A 36. számú módosító indítvány dr. Papcsák Ferenc és dr. Kocsis Máté módosító 

indítványa. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. (Dr. Láng Zsolt megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A 36. számú módosító indítványt a bizottság 
támogatta. 

A 38. módosító indítvány. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki 

tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 42. számú módosító indítvány Varga Zoltán képviselő úr javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 10 támogatja. 

A bizottság nem támogatta. 
A 43. számú módosító indítvány Scheiring Gábor, dr. Schiffer András, Szabó Rebeka 

javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, 

aki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16. A bizottság nem 
támogatja. 

A 44. számú módosító indítvány dr. Papcsák Ferenc és dr. Kocsis Máté képviselők 
javaslata. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Dr. Bóka István: Bocsánat. Lehet kérdezni?) Igen. Bóka 

képviselő úr! 
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DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Asszony! Elnök Úr! Általában az 

elővásárlási jog, ami minden önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanértékesítés esetén 
megtörténik, szerintem nagyon megbonyolítja a rendszert, nem gondoljuk-e, hiszen rengeteg 
telekkiegészítés, satöbbi történik, uniós pályázatok vannak, ahol a tulajdont kezelni kell, 
bármilyen más módon. Általában, amikor befektető érkezik, akkor relatíve gyorsan kell egy 
pályázat tekintetében dönteni. Általában ez pozitív, hogy 45-ről lemegy 30 napra, de nagyon 
sok ingatlant érint.  

Az elvvel egyetértünk, tehát az elvvel nincs gond és probléma, nyilvánvalóan az a cél, 
hogy nagy értékű ingatlanok ár alatt ne menjenek ki a nemzeti vagyon köréből. Csak az sem 
lenne jó, ha erre egy teljes apparátus épülne ki, hiszen ha tényleg valamennyi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlannál, amely értékesítés alatt van, vagy ahol tulajdonátruházás történik, 
annak valamit vizsgálni kell, és nyilván egy csomó mellékletet becsatolni, hiszen az 
elővásárlási jogot a teljes tartalmában kell ismerni. Az rendkívüli módon bonyolítja a 
rendszert. Tehát egyik oldalról szerintem több ember fog az államapparátusban ücsörögni 
valahol az MNV Zrt.-nél, aki ezt majd vizsgálgatja, lehet, hogy majd hiánypótlások is jönnek, 
és az élet meg sokkal gyorsabb és bonyolultabb annál, minthogy várni kellene. Vagy 
értékhatárhoz kötni, vagy bizonyos típusú ingatlanra. A céllal egyetértek, de ez nagyon… 
Vagy a 30 napot leszűkíteni néhány napra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr kért szót. 
 
DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Jó reggelt kívánok mindenkinek! Pista, én csak annyit 

tudok, de majd az államtitkár asszony biztos válaszol, hogy a 30 napot nem tudod tovább 
szűkíteni. Mi próbáltuk, hogy ez 15 napra lemenjen, de egyszerűen a működési 
mechanizmusok miatt irreális lett volna. A 30 nap is nagyon szoros. A részletszabályokon 
lehet majd változtatni, de nyilván nem ebben a törvényben, hogy az MNV-nek mi a 
protokollja, tehát minden esetben mondjuk új ingatlan-értékbecslést kell-e csinálni egy 
ingatlan-adásvételnél, vagy bekéri az eredetit és megnézi, hogy lát-e benne bármi gyanúsat. 
Tehát a folyamatokat valóban föl kell gyorsítani, de a határidőt a 30 napról nem lehetett 
érdemben lejjebb venni. 

Azonban én is kérdezem az előterjesztőt, abban én is látnék fantáziát, hogy mondjuk 
berakni esetleg egy értékhatárt (Ivády Gábor megérkezik az ülésre.), tehát tényleg számtalan 
olyan apró dolog van területrendezésben, kisajátításban, utcát rendezünk, satöbbi, hogy 
mondjuk egy értékhatárt berakni majd ebbe a dologba. Ezt tök jó ötletnek tartom egyébként. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt szót adnék államtitkár asszonynak, magam is úgy 

gondolom, hogy az államháztartási törvényben szokás szabályozni vagy az éves költségvetési 
törvényben, hogy mondjuk a 25 millió forint értékhatár alatti értékesítési szabályok mások. 
Én azt gondolom, hogy ha eladunk egy másfélszobás lakást, akkor ahhoz szerintem nem 
kellene állami engedély. 

Államtitkár asszonyé a szó. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy polgármester úr is mondta, az elővásárlási joggal 
egyetértenek. Gyakorlatilag az eljárás most is hasonló. Ami miatt betettük azt, hogy 
egyébként „elővásárlás jogosultjával”, „még hatályba nem lépett szerződés”, az azt jelenti, 
hogy meg lehet kötni a szerződést, a hatályosulásához kötve azt, hogy meglegyen az állam 
hozzájárulása.  
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Valóban a 45 napot 30-nál kevesebbre nem javasolt és nem szerencsés szűkíteni, de 
hozzáteszem, például az NFA esetében ez 15 nap. Tehát az államnak az a feladata és dolga, 
hogy határidőben, pontosan és megfelelő jognyilatkozatot tegyen. 

Azon még elgondolkodunk egyébként, hogy valóban lehet, hogy összeghatárhoz 
érdemes ezt kötni, tehát ezt nem zárjuk ki, de az biztos, hogy mind a két módosító javaslat, 
amit polgármester urakkal, illetve többekkel egyeztettünk, azt mondta, hogy ez a gyorsítást 
szolgálná egyébként, hogy már meg van kötve a szerződés, és 30 napon belül igenis mondjon 
az állam igent vagy nemet erre a szerződésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Egyetértek, de alapvetően az elővásárlásnak az a 

lényege, hogy gyakorlatilag a megkötött szerződést közlöm én a másik féllel, tehát ebben 
nincs semmi újdonság vagy nóvum az én véleményem szerint.  

De mondok egy példát, hogy miért kellene szerintem ezt sokkal differenciáltabban. A 
saját 100 százalékos tulajdonban lévő cégemnek eladok 3 négyzetmétert telekkiegészítés 
címén, hogy tudjon pályázni vagy bármi mást csinálni. Most értelmetlennek érzem ezt a 
bürokratikus rendszert, ráadásul, mondom, az állami oldalról erre embereket kell majd 
ráállítani, mert tömegével fognak bejönni az alapvetően kis értékű ingatlanok. 100-150 
ügyletből egy vagy kettő lesz olyan, amire feni a fogát az állam, meg amit mi is védeni 
akarunk, és 148 pedig olyan lesz gyakorlatilag, hogy ugyanúgy viszi majd az energiát. Tehát 
ezt valahogy alaposabban át kellene gondolni, mert attól tartok, hogy megint csak a 
bürokráciát növeljük. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Elnök úrral konzultáltam itt, hogy majd igyekszünk ezzel 

kapcsolatban egy bizottsági módosítót fogalmazni, egyeztetünk természetesen, az 
előterjesztővel való egyeztetés alapján. Köszönjük szépen.  

A 44-esről az hangzott el, hogy a tárca támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen. A bizottság támogatta. 

A 45. számú módosító indítvánnyal kapcsolatban kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Ezt a tárca nem támogatja. Ez az előző pontnak egy még szűkítettebb változata, 15 
nap, ezt az előzőekben elmondottak alapján nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 46. módosító indítvány, Scheiring Gábor és képviselőtársai. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki 

tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Sima nem. 
A 49. módosító indítvány, Magyar Zoltán javaslata. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk, elnök úr. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Az 57. számú módosító indítvány, dr. Papcsák Ferenc, dr. Kocsis Máté indítványa. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igen. Ki 

tartózkodott? (Szavazás.) 8. A bizottság támogatta. 
A 63. számú módosító indítvány Varga Zoltán képviselő úr indítványa. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Sima nem. 
A 64. számú módosító indítvány, szintén Varga Zoltán képviselő úr indítványa. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca, elnök úr, de ha megengedné, átadnám főosztályvezető úrnak a szót, hogy 
elmondja, hogy miért is mondjuk, hogy ez így nem jó, mert ez mind a vasúti pályákról szól, 
mielőtt valaki úgy értené, hogy az állam nem akarja, hogy bekerüljön ebbe. Tehát a lényeget 
értjük mi, de ezen felsorolás nem felel meg a jelenlegi jogszabályi felsorolásoknak, nem 
abban a kontextusban tette bele ezeket a vasúti pályákat, ami most megfelelő. Tehát azért nem 
javasoljuk, nem azért, mert nem akarjuk, hogy benne legyen, de átadnám a jogásznak a szót. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. 
 
DR. BOTS DÉNES (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezek a vasúti pályák, amiket a képviselő úr megjelölt, nem 
törzshálózati vasúti pályák kiépítettségüknél, rendeltetésüknél fogva, ezért jelenleg a vasúti 
pályákat egy 2010-ben elfogadott kormányrendelet tartalmazza, a törzshálózati vasúti 
pályákat, a regionális vasúti pályákat és az úgynevezett egyéb, kisebb jelentőségű vasúti 
pályákat. Gyakorlatilag az alaptörvény 38. §-ából adódóan az államnak mint kizárólagos 
állami tulajdonban lévő törzshálózati vasúti pályákat kell törvényi szinten szabályozni. Ezek 
kerültek bele. Azok a pályák, amelyek nem törzshálózati vasúti pályák, nem kerülnek bele a 
törvény mellékletébe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen ezeket az értelmező megjegyzéseket. 
Tehát akkor a 64. számú módosító indítványra az hangzott el, hogy a tárca nem 

támogatja. Ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 9 igen. Sima nem. 
A 65. módosító indítvány. Gondolom, hasonló. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 9 igen.  
A 66. módosító indítvány. 
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HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Sima nem. 
67. módosító indítvány. Ugyanez a helyzet, csomagról van szó. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Sima nem. 
A 68. számú, Bödecs Barna és Korondi Miklós. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, 

hasonló indokok alapján. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Sima nem. 
Dr. György István, a 70. számú módosító indítvány. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem. 
Vége. Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átadom elnök úrnak. (Dr. Bóka István: 

Bocsánat, elnök úr, elnézést.) 
 

(Dr. Láng Zsolt, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 

ELNÖK: Bóka képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz). Az ember ismerkedik az anyaggal, és mivel itt 

vagyunk, és talán még egy kicsi idő van, én két dolgot hadd vessek fel, ami lehet, hogy más 
önkormányzatot vagy polgármestert is fog érinteni. 

Például a Balaton kizárólagos tulajdonban van, ez egyértelmű, tehát kizárólagos állami 
tulajdonban van a Balaton. Az osztott tulajdont ez a javaslat tiltja, tehát azon felépítmény, más 
tulajdonában lévő ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas felépítmény nem létesíthető. 
Gyakorlatilag jelen pillanatban most jutottunk el odáig az MNV Zrt.-vel, hogy van a Balaton 
mint állami tulajdon, arra megépül a vitorláskikötő vizes létesítménye, tehát a bejárók, ez meg 
az, az építménynek minősül, és bizonyos használati jog alapján az feltüntethető az ingatlan-
nyilvántartásban, és mivel feltüntethető, banki szempontból finanszírozható. Ezt a dolgot, ezt 
a szerintem normális dolgot milyen módon tudjuk majd kezelni, mert azt gondolom, hogy 
például az nem lehet cél, hogy ilyen balatoni fejlesztéseket akadályozzunk, mert hitel nélkül 
meg nem lehet építeni, elnök úr. Ez az egyik pragmatikus felvetésem. 

A másik pedig az, hogy önkormányzati kizárólagos tulajdonban vannak például a 
parkok, terek, így van megfogalmazva, tehát a parkok, terek, amelyek nem idegeníthetőek el. 
Tehát ha bármilyen városfejlesztési célból el kell adni valamit parkból, ami nem védett, 
nálunk mondjuk a Balaton-törvény alapján egyébként is védett, de ha például nem védett 
mondjuk 10 négyzetméter, azt tilos lesz, még akkor is, ha 100 négyzetmétert máshol 
hozzágondolunk. Olyan dolgokba lavírozzuk be magunkat, én attól félek, ami a gazdasági 
szabadságunkat meg a működésünket fogja ellehetetleníteni. Tehát valahol levágok 5 
négyzetméter parkot csak azért, mert rendeznem kell bizonyos dolgok miatt, vállalnám esetleg 
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azt, hogy annak a tízszeresét teszem vissza, mert minden normális polgármester abban 
érdekelt, hogy a zöldterület növekedjen, de nem tudjuk megtenni, mert nem idegeníthető el.  

Ezt a kettőt szerettem volna fölvetni, ez mind a kettő konkrétan fog érinteni, és ha 
például az elsőre nincs megoldás, az ellehetetleníti a teljes balatoni vitorláskikötő-építési 
programot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca részéről van ezzel kapcsolatban valamilyen 

válasz, vagy ötlet, vagy reagálás? Államtitkár asszony, parancsoljon! 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A parkok, terek kérdése. Ez most is így van a törvényben, tehát a törvény 
erejénél fogva forgalomképtelen. Ezt úgy tudja megoldani az önkormányzat, hogy átminősíti. 
Tehát gyakorlatilag ebben semmi nem változott, ugyanis azt, hogy kizárólagos önkormányzati 
vagyon, illetve nemzetgazdaságilag kiemelt önkormányzati vagyon, egyrészt e törvény 
szabályozza, másrészt az önkormányzat maga szabályozhatja magának azt, hogy mi legyen 
korlátozottan forgalomképes, mi legyen, ami nemzetgazdaságilag kiemelt önkormányzati. 
Tehát ebben nincs változás, én úgy gondolom, a jelenlegi szabályok mennek tovább. 

A másiknál átadnám a jogásznak a szót, mert az egy keményebb dió lehet. (Dr. Bóka 
István: A törvény előírja, hogy ki tudom venni önkormányzati rendelettel a tulajdonból?) 

 
ELNÖK: Bocsánat, lehet, hogy én nem jól tudom, de államtitkár asszony, akkor 

segítsen. Van, amit a törvény a mellékletében felsorol, azzal nem tud mit csinálni. A többire 
minden másra azt mondja, hogy te magad mint önkormányzat a törvény hatálybalépése után 
60 napon belül a jelenlegi korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonodat 
berakod ezekbe a kategóriákba, de ezt te rakod már bele. Tehát a balatonfüredi „Pötyi parkot” 
- elnézést, nem „Pötyi park” - nem tartalmazza most a törvény, hanem azt majd te mint 
önkormányzat… Azt egyébként ugyanúgy te kiemelheted majd a saját rendelettel a 
forgalomképtelen vagy a korlátozottan forgalomképes vagyonból. Tehát én most így 
értelmezem ezt a törvényt, és tényleg csak azokat, amik a mellékletben tényleg komoly és 
nagy nemzeti vagyonnak minősülnek, sorolja fel a törvény, de akkor államtitkár asszony, 
mondja, ha nem így van. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Így 

van, köszönöm elnök úr, tehát pontosan erről van szó. Ez jelenleg is így volt. Tehát addig, 
amíg parknak van hívva, közterületnek, addig forgalomképtelen a jelenlegi terminus szerint; 
ha egy beépítetlen területté átminősíti az önkormányzat, ha meg tudja ezt tenni, akkor pedig 
hasznosítható.  

A kikötő egy kemény dió, hiszen éppen az volt a célunk, hogy akár osztott tulajdonnal 
is és a felépítménnyel ne lehessen úgymond elvinni ezt az ingatlant. Úgyhogy erre egy kis 
gondolkodási időt kérünk polgármester úrtól, de értem a problémáját. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak a részvételt. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) (Bánki Erik és 
Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása 

2. számú napirendi pontunk a víziközmű-szolgáltatásokról szóló T/5206. számú 
javaslat. 
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Bánki Erik képviselő urat nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. A tárcától 
Kovács Pál helyettes államtitkár urat köszönthetem. Akkor teljes a csapat. Az lenne a 
kérdésem, helyettes államtitkár úr, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e ismertetni. 

 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Képviselő úr meg a sajátját mint előterjesztő.  
Akkor kezdenénk a 2. számú módosítóval, Hadházy Sándor módosítója. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja, elnök úr. (Szekó József jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Szekó képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy megzavarom a 

szavazást, de azt gondolom, hogy komoly jelentőségű törvényről van szó, hiszen már régóta 
érett a helyzet egy víziközmű-törvény meghozatalára, és minden tiszteletem az előterjesztőé, 
hogy belevágott ebbe a feladatba. 

A törvény kapcsán nagyon frekventált kérdéssé vált az a felhasználói egyenérték, 
amely itt az országban már különböző szervezkedésekhez vezetett. A jelenlegi tervezetben 
200 ezerben van meghatározva akkreditációs feltételként egy felhasználói egyenérték. Ezzel 
kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy több szakmai szempont is van, amely alapján 
minősíteni lehet a szolgáltatókat. Nem gondolom, hogy feltétlenül az lenne a legfontosabb, 
hogy ha kicsi vagy, akkor bekebelezünk. Például fontosabb a vízkinccsel való gazdálkodás, 
tehát az értékesített és a kitermelt víz aránya, vagy a fajlagos vízveszteség-mutatók - itt ennek 
különbözőfajta mutatói vannak, a különböző fizikai, kémiai paraméterek, amelyeket az 
ÁNTSZ vizsgál -, a befektetett eszközök és az értékesített víz aránya, víz ára például. Tehát a 
szakmai szempontok szigorú betartásával is lehetne integrációt elérni és kiszűrni az 
alkalmatlan szolgáltatókat. Nem is beszélve a fogyasztói elégedettségről, amely jellemzően 
nem a nagy szolgáltatók javára billentené el a mérleget.  

Tehát akkor, amikor szavazunk a módosítókról, javasolnám a bizottságnak az előbb 
elhangzottak figyelembevételét, hiszen a bizottság több tagjával együtt ebben a 
vonatkozásban tettünk módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A 2. számú módosító. A tárca és az 

előterjesztő támogatta. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) 16. 
Támogattuk. 

A következő módosító, ami ránk vár, a 21. számú, szintén Hadházy Sándor képviselő 
úr módosítója. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) 20 igennel 

támogattuk. 
22., szintén Hadházy képviselő úr.  
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Újabb kitűnő javaslat. Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) 17 igennel 

támogatjuk. 
24., Jávor Benedek módosítója. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő nyitottságát mutatja egyébként, amit tegnap az 

általános vitában is tanúsítottam, ma hajnalban, hogy támogatom az ellenzéki képviselő úr 
indítványát. 

 
ELNÖK: A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy nyitottak-e erre a nyitottságra. 

(Szavazás.) 20 igennel támogattuk. 
31., Polics, Pogácsás és társai. Képviselő úr? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen. Értem a szándékot, elnök úr. Tehát a 

következő módosító indítványok, amelyekről majd a bizottság szavaz, gyakorlatilag 
mindegyik ugyanazt irányozza elő: valamilyen módon a törvényjavaslatban szereplő 
felhasználói egyenértéket igyekszik csökkenteni, ez épp tán megszüntetni, a többiek pedig 
csökkenteni. Azt gondoljuk, és azért is került a törvényjavaslatba a 200 ezres egyenértékszám, 
mert nagyjából az az a szolgáltatói szint, amelynél a törvényjavaslat által tervezett 20-40 
szolgáltató marad a piacon, amitől mi azt várjuk, hogy egységesíti a szolgáltatás minőségét, és 
az a törekvés, miszerint az árképzés is egységes irányba mozduljon el, és hogy azok az 
anomáliák megszűnjenek, miszerint egymástól 30-40 kilométerre lévő településeken két-
háromszoros vízdíjak is vannak. Ezeket a későbbiekben fokozatosan szeretné a törvény majd 
megszüntetni, ezért az egyenértékszám csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló 
indítványok közül előterjesztőként egyet sem tudok támogatni. 

 
ELNÖK: Értem. A tárca? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Abban van-e igazság, képviselő úr… Amikor a képviselőtársaim megírták a 
módosítót, akkor mutattak nekem mindenféle felméréseket, hogy jelen pillanatban nagyon sok 
esetben a nagy szolgáltatók jelentősen drágábbak egyébként, mint a kisebbek. Tehát 
magyarul, ez a cél, amit szerintem mindenki tud támogatni, biztosan meg is tud így valósulni, 
mert mondom, én ilyen összehasonlító számokat láttam, és meglepő módon nekem nem 
követhetően a nagyok néha pont drágábbak voltak, mint a kicsik jelen pillanatban. (Habis 
László jelentkezik.) 

Habis alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Az elnök úr által elmondottakat 

erősítendő, engem úgy informáltak, hogy az öt állami tulajdonú vízműből három volt, amely 
igényelt díjtámogatást az elmúlt években, és ez a három cég a teljes országos támogatási 
összeg egyharmadát vitte el. Tehát magyarul, a legnagyobb állami cégeket támogatja az állam 
a legnagyobb mértékben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Bánki Erik felé:) Parancsoljon, képviselő úr! (Ivády Gábor jelentkezik.) 

Bocsánat, megadom a szót képviselő úrnak, és utána Ivády képviselő úr. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nehéz csak az ár oldaláról 

vizsgálni a mostani helyzetet. Több tényező is van, ami befolyásolja az árakat. 16 évig voltam 
magam is önkormányzati képviselő, megéltem néhány vízdíjár-meghatározást, amikor nagy 
erőkkel toltuk fölfelé a vízdíjakat csak azért, hogy a kompenzáció mértékét elérjük. Sajnos 
volt egy nagyon elhibázott kompenzációs rendszer, amelyben az állam azokat a vízműveket 
támogatta, ahol magas volt a vízdíj, ezért értelemszerűen az volt a cél, hogy minél magasabb 
költségszintet kimutatni, ha már úgyis közel volt a kompenzációs határhoz, hogy túlnyúlva a 
kompenzáció mértékén, állami támogatáshoz tudjon jutni. Szerintem ezt úgy, ahogy van, el 
kell felejteni, és egy teljesen új támogatási rendszert kell meghatározni. Egyébként a kormány 
szándéka éppen ez. 

A másik kérdés, képviselő úr, illetve polgármester úr, vagy elnök úr, bocsánat… 
 
ELNÖK: Mindegyikre hallgatok. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Mindjárt jön a Jobbik, hogy álláshalmozó. (Derültség.) 
Tehát a másik kérdés pedig az, hogy általában nagyobb cégek azok, amelyek az 

amortizációt beépítették az árba, és megképezték azokat a fejlesztési tartalékokat, amelyeket a 
kis cégek gyakran nem tettek meg. Nyilván helyi politikai érdek a legtöbb helyen az, hogy 
alacsonyan kell tartani a vízdíjakat, ennek megfelelően az önkormányzatok a felújítási 
tartalékaikat nem képezték meg. Ennek következtében sajnos az a helyzet állt elő ma 
Magyarországon, hogy a víziközmű-hálózatok állapota tragikus, ami azt jelenti, hogy 50-60 
éves vagy még idősebb rendszerekről beszélünk, nagyon magas hálózati veszteséggel. Ez két 
szempontból is problémát jelent: egyrészt nyilván rontja az eredményességet, a másik oldalon 
viszont pazarolja a vízkészletet. Tehát ezen mindenképpen javítani szükséges a későbbiekben. 
A törvény egyébként erről rendelkezik, tehát kötelezően beépíti az árképzésbe az amortizációs 
díjat, illetve megszünteti a keresztfinanszírozást, amelyen keresztül korábban az 
önkormányzatok egyéb önkormányzati feladatra különítettek el pénzeket, amely az 
árbevételből származott. 

Tehát ma nincs egységes árképzés. Kétségtelen, hogy az előbb elmondottak alapján a 
regionális vízműveknél általában magasabb árak vannak, de egyébként ez sem igaz, mert 
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mondjuk arra is tudunk példát mondani, éppen az Észak-magyarországi Regionális 
Vízművektől jött a példa, de a Békés megyei vízművállalatnál is megnézhetem, ahol olcsóbb 
árakat tud a megyei vagy regionális szolgáltató, mint a helyi. 

 
ELNÖK: Ivády képviselő úr jelentkezett, utána Bóka képviselő úr. 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Egyrészről én úgy gondolom, hogy 

nem a 200 ezer csatlakozás fogja megoldani azt, hogy egységes legyen az árképzés, ha marad 
30-40 cég, akkor még mindig nem értem. Azt is szabályozni kell, hogy ők az árképzésüket 
hogy fogják megtenni. Tehát szerintem nem azon múlik, hogy hány cég marad, hogy az 
egységes árképzést meg lehet-e csinálni vagy sem. 

Az árkülönbségekkel kapcsolatban mondok egy ÉRV-s példát. Ivádnak saját kútja van, 
és egy saját önkormányzati cég, öt település önkormányzati cége látja el a vízszolgáltatási 
feladatokat. Körülbelül fele annyiba kerül egy köbméter víz, mint amennyibe az ÉRV-nél 
kerül. Az ÉRV-nél olyan árképzési különbségek vannak, hogy ha átmegy a 180 fős 
Kisfüzesen az ÉRV vize, és bejut Pétervásárára, Pétervásárán körülbelül feleannyiba kerül a 
víz, mint Kisfüzesen, pusztán azért, mert más időpontban kötöttek szerződést és máshogy 
alakították. Tehát az ÉRV-n belül sincs egységes árképzés. 

A minőségről itt már sokat beszéltünk. Én olyat még nem nagyon hallottam - talán egy 
kivétellel -, hogy a víz minősége olyan szintű romlásnak ment volna vagy olyan pocsék lett 
volna a víz minősége - mondom, talán egy különbséggel -, hogy a polgármesternek föl kellett 
volna szólítani a lakosokat, hogy ne használják a csapvizet. Nincsenek megbetegedések, tehát 
nem fenyeget most még egyébként az a veszély, ami mondjuk Afrikában, amikor a 
közszolgáltatásokat átadták, és akkor ott tömeges maláriák voltak. Tehát a minőségnél minden 
olyan szolgáltató, amely most az ivóvíz-szolgáltatást biztosítja, be kell hogy tartsa az 
előírásokat, ezért a minőséggel szerintem nincs probléma. Szerintem ez nem indokolja azt, 
hogy csökkenteni kellene a szolgáltatók számát. 

Az, hogy fejlesztési tartalékok, hát persze, nyilván, amíg az árképzést helyben csinálja 
meg a képviselő-testület, addig abban van egy elég nagy politikai tényező is, hogy mennyire 
tudja alacsonyan tartani. De annyira meg nem ostobák a települési képviselők meg a 
polgármesterek, hogy olyan alacsonyra vigyék ezt a szintet, amitől már üzemeltethetetlen, sőt 
ha történik egy csőtörés mondjuk, akkor nincsenek tartalékok benne, sőt akár fejlesztési 
tartalékok sincsenek benne. 

Ha a lakosok szempontját nézem, akkor szerintem pontosan ez a cél, hogy valamilyen 
úton-módon a képviselő-testület megpróbálja olyan szinten tartani a vízszolgáltatást, hogy 
mind a víz minősége egészségügyi szempontból biztonságos legyen, hogyha bármilyen 
váratlan esemény történik, azt még el tudják látni, de ha egy mód van rá, akkor a lakosoknak 
minél kevesebbe kerüljön. Szerintem ez a tökéletes állapot a lakosok szempontjából. 

Az is kérdés persze ilyenkor, hogy nagy különbségek vannak aközött, hogy a rendszer 
maga kinek a tulajdonában van, mert a legtöbb esetben, legalábbis ott a mi környékünkön a 
szolgáltatást biztosítja más és nem a csőhálózat az övé (Szilágyi Péter távozik az ülésről.), ami 
egyébként adott esetben elég nagy probléma lehet, mert nagyon sok gondot venne le a 
vállunkról az, hogyha a víz szolgáltatójáé lenne az egész csőhálózat. 

Egy kérdésem lenne a tárcához, az pedig az, hogy az előterjesztő mondta, hogy 
egyetlen javaslatot sem fog támogatni abból, amely a 200 ezerhez hozzányúl, és helyettes 
államtitkár úr azt mondta, hogy a 31-est nem támogatja. Van ezek között a javaslatok között 
olyan, amely ehhez a számhoz nyúl hozzá, és a tárca támogatja? (Kovács Pál: Egyet sem.) 
Egyet sem. Akkor én csak csatlakozom Szekó képviselőtársamhoz, hogy ezt a 31-es 
csodálatos indítványt támogassa a bizottság. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, Ivády képviselő úr. Sokat rontott a helyzeten. 

Természetesen vicceltem. 
Bóka képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon nem értek ehhez a 

témához, de gondolom, az egyenérték nem lakost jelent, hanem annak egész más a fogalma. 
Nálunk is egész más a lakosegyenérték, és egész más az állandó lakosság. Tehát azért ez nem 
egy annyira durva szám, én azt gondolom, bár a képletet nyilvánvalóan meg kell nézni. 

Nyilvánvalóan ez egy konkrét módosító indítvány, és valamilyen módon nekünk 
tényleg arra kellene elmenni, amit Bánki Erik mint előterjesztő mondott, ami nem lesz 
egyszerű. Teljesen egyetértünk, hogy az egész víziközmű-rendszernek nemzeti tulajdonban 
kell maradnia. Van jó pár itt előttünk fekvő jogszabály, vagy önkormányzati, vagy állami 
tulajdon, ezt soha az életben senki ne tudja ebből a körből kivenni, ez rendkívül fontos dolog. 
Nekem fontosabb még a vízdíjnál is az, hogy ez nemzeti tulajdonban maradjon. 

A második, ami nagyon fontos, hogy azért a rendszerből a versenyt nem szabad 
kiszűrni, tehát valamilyen módon a hatékonyság felé mindenképpen el kell menni. Általában 
hatósági díjszabásnál borzasztó nehéz ezt alkalmazni, csak mást nem tudok elképzelni. 

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy legyen egységes díj vagy egységesített díj az 
országban. Nehéz megmagyarázni, hogy egyik helyen 100 forint a vízdíj, a másik helyen meg 
800 forint a vízdíj, egy sima állampolgárnak ezt borzasztó nehéz megmagyarázni, hogy miért 
van ez, miért van az, amikor a gáznál vagy az elektromos energiánál talán egy 10-15 
százalékos differencia van, gondolom én, a verseny következtében, de azért ilyen öt-
hatszázszoros differencia nem jön ki. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni, ez egy nagyon nehéz 
matematikai feladvány. 

A negyedik. Szintén egyetértek azzal, hogy az amortizációt be kell építeni a díjba, a 
teljes amortizációt. Elmondanám, hogy a nagyon nagy szolgáltatók se építik be a teljes 
amortizációt. A teljes amortizáció beépítése radikálisan megemelné a víz- és csatornadíjakat, 
ami azt jelenti, hogy ez társadalompolitikailag jelen pillanatban nem kezelhető. De mégis azt 
mondom, hogy előbb-utóbb valamilyen technikával ebbe az irányba kell elmenni, mert az 
nem jó, az nagyon rossz technika, hogy egyik oldalról a vízdíjat próbálom alacsony szinten 
tartani, lerohad a hálózat, a másik oldalról meg mindenfajta fejlesztési támogatás van, a 
fejlesztési támogatáson meg sok a járulékos költség, fejlesztési támogatásnál meg próbálom 
ezt kezelni. 

Elnézést, hogy ilyen általános vitára jellemző dolgot mondtam, de én azt gondolom - 
és szerintem az előterjesztő elég jól fogja meg ezt a kérdést -, hogy valahogy erre kellene 
olyan megoldást találni, ami ezeket az elveket kielégíti. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az előterjesztő kíván-e válaszolni, reagálni 

a felvetettekre. Gondolom, hogy igen. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Röviden, elnök úr, csak amik kérdésként felmerültek. Ivády 

Gábor képviselőtársam itt az árképzésről beszélt, hogy az hogyan és milyen módon történik 
meg. Kormányrendelet szabályozza majd az árképzés módját. Itt igazából az ár 
meghatározása végső soron majd a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a nemzeti 
fejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe fog tartozni. A cél az egyértelműen, ahogy azt Bóka 
István képviselő úr mondta, hogy az egységesítés irányába törekedjünk.  

A törvény befagyasztja az árakat, tehát a 2011. december 31-i állapot szerint 
fagyasztja be, és innentől kezdve nem enged, csak maximum bruttó 4,5 százalékos díjemelést, 
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ami nagyjából az infláció mértékének megfelelő, és arra törekszik, pont a hatékonyságnövelés 
kapcsán, hogy a mostani eltéréseket közelítse egymáshoz. 

Az, hogy mi a motiváció, amit Bóka István képviselő úr mondott. A verseny és a 
motiváció a minél hatékonyabb működésre most is megvan, hiszen az önkormányzatoknak és 
magának az államnak is egyébként lehetősége marad arra, hogy osztalékágon nyereséget 
vegyen ki a cégből. Tehát nem szűnt meg ez a lehetőség. A keresztfinanszírozást tiltja a 
törvény, szerintem egyébként helyesen, viszont ha eredményesen tud működni az adott 
önkormányzati társulás, vagy önkormányzatok tulajdonában vagy az állam tulajdonában lévő 
üzemeltető cég, akkor semmi nem tiltja azt, hogy onnan egyébként kivegyen osztalékot. 

Amit Bóka István képviselő úr kérdezett. Az egyenérték valóban itt az ipari, tehát 
közületi, lakossági fogyasztók egységes körét határozza meg. Nagyjából ez azt jelenti, hogy 
még a legkisebb megyében is a megyei szinten belül esik ez a 200 ezres szám. Tehát nincs az, 
hogy például Nógrád megyében, ami a legkisebb megye, ne lehetne egy megyei szintű, akár 
önkormányzati társulás, akár állami tulajdonban lévő szolgáltató által üzemeltetni az ottani 
rendszereket. Nyilván pontosan azért született ez a szám, hogy egyrészt ez a 20-40 szolgáltató 
maradjon a piacon, jóval áttekinthetőbb struktúra legyen, illetve azért, hogy a megyehatárokat 
ne kelljen átlépni egyes szolgáltatói terület kapcsán. 

Köszönöm, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban nincs 

más. Egy érdekes helyzetbe kerültünk, mert sem az előterjesztő, sem a tárca nem támogatja, 
ugyanakkor a bizottságnak számos tagja írta alá ezt a módosítót. Nekem az lenne a kérésem 
az előterjesztőhöz, hogy abban az esetben is, hogyha mint bizottság egyébként támogatjuk ezt 
a módosítót, szerintem ez arról szól, hogy még majd a végszavazás előtt egy körben üljenek 
le, és akkor valami olyan megoldást szerintem lehet találni, amivel a polgármestertársaim is 
megnyugodnak a jövőt illetően, illetve nem ütközik az előterjesztő akaratával. Tehát nekem 
ez lesz majd a kérésem. Nyilván nem volt most idő erre az egyeztetésre, de én azt gondolom, 
hogy képviselőtársaim támogatni fogják a saját módosítójukat. 

Kérdezném akkor a bizottság tagjaitól, hogy a 31. számú, Polics, Pogácsás és társai 
módosítóját ki az, aki tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) Egyhangúan 
támogattuk. 

Mondom, ez a kérés, hogy akkor Tasó, Szekó képviselő urak egy egyeztetést tegyenek 
az előterjesztővel, hogy hogyan lehet megoldani ezt a kérdést. 

32., Ékes József. Akkor az előterjesztő és a tárca nem, ha jól értettem az előzőekben. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Ezek után egyharmad 
sem, mert feleslegessé vált. 

Magyar Zoltánnál ugyanez a kérdésem, Magyar módosítója. Ki az, aki tudja 
támogatni? (Nincs jelzés.) Egyharmad sem. 

34., Bödecs Barnáé, ugyanezzel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Egyharmad sem. 
Készen is vagyunk. 
Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr, és a tárcának is a jelenlétet. 
Végeztünk a mai bizottsági munkával. Holnap találkozunk. Köszönöm. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 27 perc)  

 
 
 

Habis László 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


