
 
Ikt. sz.: OKB/42-1/2012.  

OKB-30/2012. sz. ülés 
(OKB-95/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. szeptember 18-án, kedden, 10 óra 07 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/6959. szám)   

(Lázár János, Gyopáros Alpár és Balázs József (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa) 

(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  
 
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott   

 
 
Habis László (KDNP) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, Hölgyeim és Uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. A jegyzőkönyv tanúsága 
szerint 11-en személyesen és 8-an helyettesítéssel vannak jelen a bizottsági ülésen.  

Egy napirendi pontunk van, ahogy az a meghívóban is szerepel. Aki el tudja fogadni 
így a napirendet, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, 
köszönöm. 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6959. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az egyetlen napirendi pontunk pedig a T/6959. számú törvényjavaslat kapcsolódó 
módosító javaslatainak megvitatása. Ezzel kapcsolatban a BM részéről Bekényi 
főosztályvezető urat láttam, jó reggelt kívánok. Az a kérdésem, hogy a kapcsolódókhoz 
tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot fognak-e mondani. Bekényi úr! 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tárcaálláspontot tudok mondani, de csak a Belügyminisztérium feladatkörébe tartozó 
törvényekről. Az EMMI képviseletében Paulik Antal úr van itt, aki a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény kapcsán tud nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Honnan van az úr? Elnézést kérek. 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN f őosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): EMMI-től. 
 
ELNÖK: Nagy szeretettel köszöntjük. Akkor itt van a kiegészítő ajánlás, ennek az 1. 

számú kapcsolódó módosítója Patai Vilmos képviselő úr nevéhez tartozik. Szeretném 
megkérdezni, hogy mi a Belügyminisztérium álláspontja. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezni szeretném a tisztelt bizottságot, hogy a 

tisztelt bizottság tudja-e támogatni. (Szavazás.) A tisztelt bizottság 16 igennel támogatta. 
A 2. számú szintén Patai Vilmos javaslata.  
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja. Hadd hívjam fel a tisztelt bizottság figyelmét, hogy ez a módosító indítvány több 
esetben azokat a szabályokat hozza vissza, amelyeket az Országgyűlésben elfogadott törvény 
már nem léptet hatályba. Nevezetesen például az (1) bekezdés a) pontját, c) pontját. Tehát egy 
régi szöveggel dolgozott a kapcsolódó módosító indítvány előkészítője. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy ezt az előterjesztővel megvitatva majd 

koherenciazavarként lehet orvosolni; a szándék viszont Patai úr részéről szerintem 
egyértelmű. Akik a fronton vannak, azok megélnek olyan dolgokat, amelyeket nem biztos, 
hogy a minisztériumok is megélnek a mindennapokban, tehát valószínűleg ezért született ez a 
módosító. 
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Kérdezem a bizottságot, hogy ettől függetlenül tudja-e támogatni Patai képviselő úr 
módosítóját. (Szavazás.) 16 igennel tudta támogatni a bizottság. Köszönöm. 

És akkor van még egy, a 3-as, amit Staudt Gábor képviselő úr nyújtott be. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem tudja 

támogatni. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni. 
Van egy 4. számú, szintén Patai Vilmos javaslata.  
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca nem tudja 

támogatni. Hadd jelezzem a tisztelt bizottságnak, hogy ez az összeférhetetlenségi eset kapcsán 
lényegében több mint 12 évre kitolná az úgynevezett összeférhetetlenségi eset fönnállását, 
ami már nem összeférhetetlenségi eset ebben a formában, hanem a választójognak a 
korlátozása. 

 
ELNÖK: Értettük, főosztályvezető úr. Szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, ki az, 

aki tudja támogatni a 4. számú kapcsolódó módosítót. (Szavazás.) Ezt 14 igennel támogatta a 
bizottság. 

És akkor van még egy bizottsági módosító javaslat, ami - nagy tisztelettel - ki van 
osztva, és ami úgy gondolom, hogy az EMMI részéről átnézésre került, és az EMMI 
bizonyára úgy érzi, mint a bizottság, hogy kiváló az együttműködés a bizottság és az EMMI 
között. Szeretném megkérdezni, hogy támogatható-e a bizottsági módosító. 

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN f őosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen, tárcaálláspontként támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontként támogatják. Kiváló. Szeretném megkérdezni a tisztelt 

bizottságot, hogy tudja-e támogatni a saját javaslatát. (Szavazás.) 16 igennel támogattuk.  
Köszönöm szépen. Mindenkinek további szép napot, és köszönöm, hogy eljöttek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit 


