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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. május 30-án, szerdán, 9 óra 4 perckor, 

a Képviselői Irodaház V/512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)  

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)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gajda Róbert (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  

 
Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Vadászné Egegi Mária főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársak! Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai munkánkat.  

A jelenléti ív tanúsága szerint 7-en személyesen és 7-en helyettesítéssel vannak jelen, 
tehát határozatképes a bizottságunk. 

A meghívót elektronikusan kiküldtük mindenkinek, ebben két napirendi 
pontot jeleztem. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy el tudják-e fogadni a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat 
(T/7029. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen 
kijelölt bizottságként)  

A kapcsolódó módosítókat végigvesszük. Vadászné Egegi Mária 
főosztályvezető asszony itt van, jól látom. Az lenne a kérdésem, hogy  a 
kapcsolódóhoz, amelyeket, úgy látom, fantasztikusan széles látókörű 
képviselőtársunk, Spaller Endre nyújtott be és láthatóan beleásta magát, ezeket a 
tárca vagy a kormány támogatja-e.  

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Most már azt 

hiszem, kormányálláspontot… 
 
ELNÖK: Azt hiszi, hogy kormányálláspontot fog mondani. Az az 

érzésem, hogy ezt a gondolatmenetet egységesen át tudták olvasni, és 
kérdezném, hogy támogatja-e a kormány 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Hát hiába, Spaller úr élvezi a Belügyminisztérium 

együttműködését. Akkor mindegyiket külön-külön nem fogom megkérdezni. 
Kezdjünk bele. A 2/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú.  

A 4/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. (Szavazás.) 
Egyhangú. 

A 11/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

A 28/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

A 34/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

A 38/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 
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A 40/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

A 42/1. Spallert, aki támogatja, kérem, jelezze kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Egyhangú. 

Kérem, aki találkozik vele, adja át gratulációját Spaller képviselő úrnak. 
Nagyon szépen köszönöm a mai bizottsági ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 6 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


