
 
 

Ikt.sz.: OKB/25-1/2012.  

OKB-19/2012. sz. ülés 
(OKB-84/2010-2014.) sz. ülés 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. június 5-én, kedden, 9 óra 02 perckor kezdődően, 

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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7417. 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  
  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint kilencen személyesen és heten helyettesítéssel vannak 
jelen, tehát bizottságunk határozatképes. 

Egy napirendi pontunk van, a nemzeti vagyonról szóló törvény, a T/7417. számú 
törvényjavaslat módosítója. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Hegmanné Nemes 
Sára államtitkár asszony érkezett velem pont egy időben, ez egy szerencsés reggel volt.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7417. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

A módosítók közül egy módosító van, amelyet Cser-Palkovics képviselőtársunk 
jegyez, és erről kell döntenünk. Az lenne a kérdésem államtitkár asszonyhoz, hogy tárca- 
vagy kormányálláspontot fog-e mondani, illetve hogy az általa elmondott álláspont támogatja-
e a módosítót. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot fogok mondani az idő rövidségére tekintettel. 
Támogatjuk az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Tehát akkor a tárca ezt a módosítósort támogatja. Kérdezném a tisztelt 

bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag 
támogatta a bizottság.  

Államtitkár asszony, nagyon szépen köszönöm, a bizottságnak is, hogy megjelentek. 
Találkozunk a plenáris ülésen. Mára vége az ülésnek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 03 perc)  

 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


