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(OKB-98/2010-2014.) sz. ülés 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. október 8-án, hétfőn, 9 óra 44 perckor kezdődően, 
az Országgyűlés Irodaháza V/512. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

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

1. Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szólóhatározati javaslat 
(T/8594. szám) 

(Általános vita) 

 

2. A választási eljárásról  szóló törvényjavaslat (T/8405. szám) 

(Lázár János, Kósa Lajos (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Varga István, 
Patay Vilmos, Bábiné Szottfried Gabriella, Csóti György, dr. Vitányi István, Ékes 
Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin, Kőszegi Zoltán, Gulyás Gergely, Csizi 
Péter, Ágh Péter és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság 
megalakítása 

 

4. 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 
Dr. Bóka István (Fidesz)   
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Michl József (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr.Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Stzedlák Attilának (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) Habis Lászlónak (Fidesz) 
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP) 
Varga Zoltán (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Belányi Márta főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Zubor András főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

Jelenlévő  
 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 44 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

 
DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 

a megjelenteket, megkezdjük mai bizottsági ülésünket.  
A jegyzőkönyv tanúsága szerint 11 képviselő személyesen van jelen, 7 képviselő 

pedig helyettesítéssel, tehát a bizottság határozatképes.  
Az eredeti napirendi javaslathoz nincs hozzáfűznivalóm, aki elfogadja, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről szóló határozati javaslat 
(H/8594.szám) 

Az első napirendi pontunk Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről 
szóló határozat, ahol az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Belányi Márta 
főosztályvezető asszony van jelen a KIM részéről.  

Főosztályvezető asszony, mi a tárca vagy a kormány álláspontja ezzel kapcsolatban? 

Dr. Belányi Márta f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
tájékoztatója 

 
DR. BELÁNYI MÁRTA f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Természetesen ezt a kormány tárgyalta, hiszen kormányjavaslatként érkezett a 

parlamenthez a Balatonvilágosi Önkormányzat kérelme, amelyben a Somogy megyéhez 
történő csatolását kéri a jelenlegi Veszprém megyei területről. 

A kormány támogatta Balatonvilágos kezdeményezését, tekintettel arra, hogy mind 
közigazgatásilag, mind egyéb közigazgatási szempont figyelembevételével támogatható a 
kezdeményezés. Terveink szerint, amennyiben az Országgyűlés pozitívan dönt a 
kezdeményezésről, Siófok városhoz tartozna Balatonvilágos község, amelyet a Siófoki 
Önkormányzat is támogat. Mind a két megye elfogadta az önkormányzati kezdeményezést, 
tehát elméletileg egyéb problémák nem merülhetnek fel a község átcsatolásával, illetve a 
megye határának megváltoztatásával kapcsolatban. 

Szavazás 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait: van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 

(Nincs jelzés.) Nincs, tehát felteszem szavazásra, hogy általános vitára alkalmasnak találjuk-e, 
és tudjuk-e támogatni az előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  

Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető asszony megjelenését. 

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely a választási eljárásról szóló T/8405. 
számú törvényjavaslat. Most nem sorolom fel az előterjesztőket, de köszöntöm az 
előterjesztők részéről itt megjelent Vejkey Imrét. 

A KIM részéről üdvözlöm Zubor András főosztályvezető urat. A hozzánk tartozó 
módosítókról fogunk tárgyalni.  
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Ezzel kapcsolatban kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e mondani, főosztályvezető 
úr?  

 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot mondok. 
 
ELNÖK: Az lenne a kérésem Vejkey képviselő úrhoz, mint előterjesztőhöz, ha 

valamiben esetleg nincs egyező véleménye a tárcaállásponttal, akkor azt jelezze, hogy meg 
tudjuk vitatni, amennyiben ez jó a képviselő úrnak. (Dr.  Vejkey Imre igen jelzése.) Kiváló, 
akkor el is kezdjük. 

Módosító javaslatok megvitatása 

A 4. számú módosító javaslattal kezdünk, ez Szávay István, Dúró Dóra és Staudt 
Gábor képviselők nevével fémjelzett módosító. A tárca álláspontja? 

 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada támogatja.  
Az előterjesztő szóljon, ha nem ért egyet a tárca álláspontjával, ebben maradtunk. 
Az 5. számú módosító javaslatot szintén Szávay István, Dúró Dóra és Staudt Gábor 

képviselők nyújtották be. A tárca álláspontja? 
 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság tudja-e támogatni, (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
A következő az 50. számú módosító javaslat, Korondi Miklós képviselő úr terjesztette 

elénk. A tárca álláspontja? 
 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A 

bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az 51. számú módosító javaslatot Nagy Csaba, Horváth Zoltán, Polics József 

képviselők nyújtották be. A tárca álláspontja? 
 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A tisztelt bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A 

bizottság 16 igen szavazattal ezt a módosító javaslatot támogatja. 
Az 52. számú módosító javaslatot Karácsony Gergely nyújtotta be. A tárca 

álláspontja? 
 
ZUBOR ANDRÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: Ez ugyanolyan módosító, ezért kérdezem a bizottságot, ezt támogatjuk-e? 

(Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 
Végeztünk ezzel a napirendi ponttal, köszönöm a főosztályvezető úr megjelenését. 

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását kísérő albizottság megalakítása 

A harmadik napirendi pontunk Szilágyi képviselő úr kezdeményezésére az 
Önkormányzati és területfejlesztési  bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, 
társadalmi és gazdasági hatását kísérő albizottság megalakítása, mely az Országgyűlés 
szabályzata szerint a bizottság kötelező feladata.  

Ezzel kapcsolatban készítettünk egy tervezetet, amelyet kiosztottunk a tisztelt 
bizottságnak. Ez arról szól, hogy a szokásjog szerint ellenzéki elnöke, kormánypárti alelnöke 
lenne az albizottságnak. A bizottság 9 fős lenne, 5 főt ad ebbe az albizottságba a Fidesz, 1 főt 
a KDNP, 1 főt az MSZP, 1 főt a Jobbik és 1 főt az LMP. 

Szavazás 

Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy ebben a formában ezt egyhangúlag 
meg tudjuk-e alakítani? (Nincs jelzés.) Aki egyetért azzal, hogy ezekkel a feltételekkel 
megalakuljon az albizottság, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) 
Ezt egyhangúlag támogattuk, köszönöm szépen. 

Kérdezem: az ellenzék részéről ki lenne az albizottság elnöke? (Jelzésre:) Szilágyi 
képviselő úré a szó. 

 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Az ellenzéki pártok frakciói megállapodást kötöttek, hogy 

időszakonként váltják egymást. Ebben az időszakban a Szocialista Párt fogja kezdeni, utána a 
Jobbik, majd az LMP következik. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
A Szocialista Párt tisztelt tagjai közül ki lenne az albizottság elnöke? (Lukács Zoltán: 

Pál Tibort javasoljuk.) Tehát a Szocialista Párt részéről Pál Tibor képviselő úr az albizottság 
elnöke. A Jobbik részéről? (Dr. Apáti István: Hegedűs Lorántnét javasoljuk.) Tehát a Jobbik 
Hegedűs Lorántnét ajánlja, az LMP részéről pedig értelemszerűen Szilágyi Péter képviselő úr 
lesz az albizottság elnöke. A Kereszténydemokrata Néppárt Michl József képviselő urat 
javasolta. A Fideszt illetően abban maradtunk, hogy Pogácsás, Dankó, Nagy, Szűcs képviselő 
urak lesznek az albizottság tagjai, elnöknek… (Dr. Apáti István: Kósa Lajost javasolnám! – 
Derültség.) Mi sem szóltunk bele, jól esne, ha más sem. (Jelzésre:) Tasó László vállalja az 
elnökséget, Szűcs képviselő úr pedig az alelnök lenne. (Tasó László és dr. Szűcs Lajos igen 
jelzései.) 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy „A virágos 
Magyarországért” díjat Hévízen fogják kiosztani. A bizottság részéről megkérek valakit, 
valószínűleg az alelnök urat, hogy a díjátadás alkalmával képviselje a bizottságot. (Habis 
László igen jelzése.) 

Tájékoztatom a bizottságot – nyilván szocialista  képviselőtársaim részére újdonság 
lesz –, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nyílt napot kezdeményez a 
Parlamentben, nyilvánvalóan az oktatási törvény, illetve az oktatás átalakítása jegyében. Erről 
kellett tájékoztatnom a tisztelt bizottságot. 



 9 

Más egyéb nincs. Nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket, az albizottság 
munkájához pedig jó erőt, sok egészséget kívánok mindenkinek. Mai bizottsági ülésünket 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 54 perc) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 
 


