
 

Ikt.sz.: OKB/14-1/2012. 

OKB-9/2012. sz. ülés 
(OKB-74/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. április 11-én, szerdán, 8 óra 7 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. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6588. szám) 

(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 

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dankó Béla (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Endrésik Zsolt (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP) 
Hegedűs Lórántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 7 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 
mindenkinek, aki pontosan érkezett és megjelent a bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy 
nyolcan személyesen és nyolcan helyettesítéssel vesznek részt, tehát határozatképes a tisztelt 
bizottság.  

Egy napirendi pontunk van. Meg szeretném kérdezni a tisztelt jelen lévő tagokat, hogy 
el tudják-e fogadni a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Időközben még ketten 
személyesen és ketten helyettesítéssel is megérkeztek, tehát egész komoly létszámban van 
jelen a bizottság a korai időponthoz képest. 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6588. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az én papírjaim szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Páva Hanna helyettes 
államtitkár asszonyt köszöntjük és Cserháti Péter helyettes államtitkár urat is. Tehát két 
helyettes államtitkár is megtisztelt minket ebben a korai időpontban. Azt szeretném tőlük 
kérdezni, hogy tárcaálláspontot fognak-e képviselni vagy pedig kormányálláspontot.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Az 1-es számú módosító javaslat Bebes István képviselő úr módosítója.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 1 

nemmel, 18 igennel támogattuk.  
A 2-es Gyopáros Alpár és Ivanics Ferenc képviselő urak módosítója.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogattuk.  
A 3-as Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselők módosítója. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
A 4-es, Bebes István képviselő módosítója.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 14 
igennel támogattuk.  

Az 5-ös számú Kiss Sándor és Gyenes Géza képviselő urak módosítója. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
A 6-os Szilágyi László képviselő úr módosítója. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
A 7-es számú Kiss Sándor és Gyenes Géza módosítója. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
A 8-as számú Nagy Kálmán, Kovács József módosítója.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 14 

igennel támogattuk.  
A 10-es számú módosító Kiss Sándor és Gyenes Géza szintén.14 igennel támogattuk.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tudják-e támogatni. (Szavazás.) 15 

igennel támogattuk.  
A 11-es Nagy Kálmán, Kovács József módosítója.  
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igennel támogattuk.  
A 12-es szintén Nagy Kálmán, Kovács József.  
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igennel támogattuk.  
A 28-as következik, Balla Tibor képviselő úr.  
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igennel támogattuk.  
A 29-es Vágó Sebestyén módosítója. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 30-as szintén Vágó Sebestyén.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem. A módosítók végére 

értünk. Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és úrnak, hogy itt volt, a 
bizottságnak is a korai időpontban való megjelenést. Mára végeztünk. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 13 perc) 

 

Láng Zsolt  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
  


