
 

Ikt.sz.: OKB/38-1/2012. 

OKB-27/2012. sz. ülés 
(OKB-92/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. szeptember 11-én, kedden 9 óra 3 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 településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
2.  A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  
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 
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP) 
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Ivády Gábor (független)  

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Bóka István (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP)  Varga Zoltánnak (MSZP) 
  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggel 
kívánok, megkezdenénk a mai gyors bizottsági munkát. A jelenléti ív tanúsága szerint tízen 
személyesen és öten helyettesítéssel vannak jelen.  

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A napirendi javaslattal kapcsolatban mondanom, hogy egy napirendünk lesz, mert a 
költségvetést megalapozóhoz módosító nem érkezett, ezért az 1-es napirendi pontot fogjuk 
tárgyalni, amely a T/7675. számon a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az 
építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szól. A BM részéről Szaló Péter 
helyettes államtitkár úr van itt, aki elmondja az álláspontot. Azt kérdezném helyettes 
államtitkár úrtól, hogy kormány vagy tárcaálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot fogok mondani.  
 
ELNÖK: Kiváló. (Dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné érkezik az ülésterembe.) 

Üdvözlöm alelnök urat is. Ezzel változott a jelenlét: tizenhatan személyesen, heten 
helyettesítéssel vannak jelen.  

Hegedűs Lorántné képviselő asszony az 1-es módosító indítványban. Tárca?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta.  
A 2-es Jávor Benedek módosítója. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta.  
Hegedűs Lorántné a 3-asban. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 4-es Lamperth Mónika, Pál Tibor, Varga Zoltán.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
Az 5-ös, Hegedűs Lorántné. 
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 6-os, Hegedűs Lorántné. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 7-es, Hegedűs Lorántné. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 8-as, Hegedűs Lorántné.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 9-es, Hegedűs Lorántné. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 10-es?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
A 11-es, Hegedűs Lorántné. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatta. 
És a 12-es Ivanics Ferenc.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tartalmilag egyetértünk a módosító javaslattal, viszont amennyiben a gyorsítás indokolttá 
teszi, megcseréltük a szavakat, javasolnánk ennek a módosítását, hogyha a bizottság be tudja 
fogadni a javaslatot, akkor ilyen formán.  

 
ELNÖK: Mint bizottsági módosító?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.  
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ELNÖK: Mert most egyet tudunk, hogy esetleg beadjuk így ahogy van, pontos 

szócserével bizottsági módosítóként. Hogyha az úgy jó. Jó ez így?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Akkor átadom a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A 12-est a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Így egyharmad sem, és akkor 

azt a bizottsági módosítót kérem, hogy olvassa fel.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): „Világörökségi 

területen több, egy tájegységet képező település közigazgatási területvédelme érdekében (nem 
hallható) építési tevékenység tekintetében a tervtanácsok az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott a tervtanácsok működéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint működnek.” Árnyalatnyi, alig lehet észrevenni a 
különbséget.  

 
ELNÖK: Mi szeretjük az ilyen kis finomságokat. Akkor így tudja-e támogatni a 

bizottság? (Szavazás.) 19 igennel bizottsági módosítóként beadjuk. Köszönöm szépen a 
megjelenést. A mai bizottsági ülést bezárom.  

Ma fog eldőlni, hogy holnap 9-kor találkozunk-e vagy sem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 9 perc) 
 

Dr. Láng Zsolt  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


