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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. március 12-én, hétfőn, 11 óra 34 perckor 

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 

1. Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6187. szám, új/átdolgozott változat a T/6131. szám helyett) (Kósa 
Lajos és Dr. Dancsó József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) [1] 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6163. 
szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett (Kósa Lajos és Dr. Dancsó József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) [1] 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) 
Gajda Róbert (Fidesz) 
Gelencsér Attila (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) 
Hegedűs Lórántné (Jobbik) 
Szilágyi Péter (LMP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP) 



- 5 - 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Elkezdenénk a mai bizottsági munkát. A jegyzőkönyv szerint 16-an 
személyesen és 3-an helyettesítéssel vannak jelen. Az eredeti napirendi javaslathoz nincsen 
hozzáfűznivalóm, tehát azt tartanánk. Aki el tudja fogadni, azt kérem, kézfelemeléssel  
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6187. szám, új/átdolgozott változat a T/6131. szám helyett) (Kósa 
Lajos és dr. Dancsó József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)  

Első napirendi javaslatunk, T/6187-es új, átdolgozott változat. Az egyes közpénzügyi 
tárgyú törvények az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról és azok 
más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló törvényjavaslat. Kósa Lajos önálló 
indítványa. Képviselő úr akadályoztatva van a mai napon, ezért Habis alelnök úr lesz az 
előadó. Az általános vitáról való alkalmasságról fogunk dönteni. És akkor át is adom a szót az 
alelnök úrnak. 

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottság! Én úgy gondolom, 

hogy az ez egyéni képviselői indítvány kezeli az összes olyan kérdést, amelyik az 
államháztartási törvény legutóbbi módosítása kapcsán egyfajta túlzott szigort eredményezett, 
vagy problémát, fennakadásokat hozott az önkormányzatok működésébe. Gondolok itt olyan 
ügyekre mint az előirányzatok polgármesteri hatáskörű módosítása és erről a testület soron 
követő üléseken való tájékoztatása, vagy a szabad  pénzeszközök betétként való 
elhelyezésével kapcsolatos korábbi szabály visszaemelése, vagy éppenséggel annak az Ötv. 
(88) bekezdésnek(sic!) a beemelése, amelyik rögzíti azt, hogy az  önkormányzati 
hitelfelvételeknek milyen típus esetén mi a fedezette. Én azt gondolom, hogy szakmailag 
abszolút korrekt javaslattal van dolgunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. A Nemzetgazdasági Minisztériumból van-e itt valaki? 

Tavaszi Zsolt főosztályvezető úr személyesen. Meg szeretném kérdezni főosztályvezető urat, 
hogy a minisztériumnak mi az álláspontja az előterjesztéssel kapcsolatban, illetve, hogy 
kormányülésen volt-e már a törvényjavaslat. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudnék 

képviselni, az NGM részéről támogatni tudjuk a benyújtott indítványt.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Kiváló. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, szavazzunk is! Aki általános vitára 
alkalmasnak találja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen, 3 nem és 3 
tartózkodás. Előadót kell állítani. Javaslom Habis alelnök urat előadónak a bizottság részéről. 
Hogyha ezt el tudjuk fogadni. (Nincs ellenvetés.)  
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6163. 
szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett (Kósa Lajos és Dr. Dancsó József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

A második napirendünk következik. Szintén Kósa Lajos önálló indítványa, aki szintén 
el van foglalva most. Ezzel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztériumtól Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes úr van itt. Azt szeretném megkérdezni főosztályvezető-helyettes 
úrtól, hogy tárca- vagy kormányálláspont van-e, illetve, hogy támogatják-e.  

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok 

mondani, támogatja a tárca az indítvány általános vitára való alkalmasságát.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban szintén Habis alelnök úr tenne fel 

kérdést.  
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Tekintve, hogy van egyfajta szervezeti 

sokszínűség, és ezt a változtatást az indokolja, hogy léteznek immár állami fenntartású 
megyei kórházak, ahol a működtetést gazdasági társaság végzi, és az a furcsa helyzet adódik, 
hogy ebben az esetben építményadó-köteles az épület. Július 1-jei hatállyal történne az 
egységesítés, minthogy visszamenőleges hatállyal nem lehet ilyen jellegű rendelkezést hozni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Parancsoljon, Hegedűs Lórántné 

képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LÓRÁNTNÉ (Jobbik): Egy rövid kérdésem lenne, hogy amikor annak 

idején ezt a bizonyos d) bekezdést a 2011. évi nem tudom, hányas törvénnyel az év végén 
kivette az eredeti törvényből, akkor abban nemcsak egészségügyi, hanem szociális, 
gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmények is szerepeltek. Ebben a kevés körben is van 
egyfajta színes kínálat, ahogy a Habis alelnök úr mondta, tehát vajon itt akkor miért ilyen 
szűkkeblű az előterjesztés. Miért nem hű az eredeti törvényhez, és akkor visszaemelné az 
eredeti adómentesség kategóriájába?  

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Azt tudom mondani, hogy a legnagyobb gondot most a 

kórházak ügye okozza. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy ez mérlegelendő, de a 
javaslat ezt most nem teszi meg.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Ha egyéb hozzáfűznivaló nincs, feltenném szavazásra, hogy aki tudja 
támogatni általános vitára, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. Bóka Istvánt kérem fel előadónak. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az egyebekben annyit szeretnék mondani, hogyha jön módosító indítvány, ugye ma 
van az általános vita, akkor holnap ülést kell tartanunk. Önökön múlik, hogy lesz-e, ha lesz, 
akkor holnap délelőtt üléseznénk. Ha esetleg nem lesz, akkor nagyon örülünk, de lesz, látom. 
Pál képviselő úrnak csillog a szeme.  
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És még egy: indonéz delegáció érkezik a jövő héten, és mi is velük tölthetünk másfél 
órát, úgyhogy az a kérésem, hogy aki tud, az jövő héten vegyen részt ezen a kétoldalú 
megbeszélésen.  

Mára vége is az ülésnek. Köszönöm szépen a részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 41 perc) 
 

Dr. Láng Zsolt  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
  


