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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. március 13-án, kedden, 10 óra 08 perckor kezdődően, 

a Parlament főemelet 58. 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) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Varga Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. Külön köszönöm a 
szervezőknek, hogy izgalmassá tették a mai ülést, egy kis gyorsfutásban kellett megérkezni 
annak, aki a Fehér házban volt, de úgy látom, hogy a bizottság határozatképes. A 
jegyzőkönyv szerint kilencen személyesen és heten helyettesítéssel vannak jelen. 

Eredeti napirendi pontunk a T/6187. számú átdolgozott változata az egyes 
közpénzügyi tárgyú törvényeknek, ezeknek a módosítóit fogjuk megtárgyalni, Kósa Lajos 
képviselő úr önálló indítványát, aki sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, de jó 
munkát kívánt a bizottságnak. 

Meg szeretném kérdezni, aki el tudja fogadni a napirendet, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan 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) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térnénk a módosítókra. Az előterjesztő közölte velem, hogy általa mi 
támogatható a módosítók közül, mert természetesen át tudta nézni, de a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes úr itt van, és gondolom, 
hogy a módosítókkal kapcsolatban fog mondani tárcaálláspontot. Jól érzem? 

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, tárcaálláspontot fogok, tekintettel arra, hogy 
tegnap került benyújtásra, a kormány még nem tudta kialakítani az álláspontját, 
tárcaálláspontot viszont sikerült kialakítanunk. 

 
ELNÖK: Kiváló. Akkor kezdjük is el. Az 1. számú módosító javaslat Nyikos László 

nevével fémjelzett. Ezt a tárca tudja-e támogatni? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni.  
A 2. számú Hegedűs Lorántné módosítója. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatta. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni.  
3., Pál Tibor, Varga Zoltán. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja 
támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 4. számú Láng Zsolt módosítója. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő is tudja támogatni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 

tudja támogatni a javaslatot. (Szavazás.) 12 támogatás. 
5. számú, szintén Láng Zsolt módosítója. Az előterjesztő tudja támogatni. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 12 igen. 
6., Habis László, Nagy Csaba. Az előterjesztő támogatja. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) A 

bizottság is 12 igennel támogatja. 
7. számú, Láng Zsolt. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő is támogatja. Aki el tudja fogadni? (Szavazás.) 12 igennel 

elfogadtuk. 
8. számú, Nyikos László módosítója. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta.  
Nagyon szépen köszönöm. 

Egyebek 

Az Egyebekben most ismét felhívom az indonéz delegációra mindenkinek a figyelmét, 
hogy aki tud, jöjjön el. 

Köszönöm szépen, akkor a mai ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


