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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8509. szám, új/átdolgozott változat a 

T/8166. szám helyett)  

(Lázár János és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése)   

 

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  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Habis László (KDNP) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

Megjelent  
Dr. Kónya László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megállapítom, hogy 9-en személyesen, 7-en helyettesítéssel 
vannak jelen, tehát a bizottságunk határozatképes. Különösen köszönöm mindenkinek, hogy 
ma befáradt, de fontosnak tartjuk ezt a bizottsági módosító indítványt, hogy a törvény még 
pontosabb és céljának megfelelőbb legyen. Remélem, hogy ezzel a KIM is egyetért – Zöld-
Nagy Viktória államtitkár asszony van itt a KIM-től (Dr. Zöld-Nagy Viktória jelzésére:), aki, 
mint látom, egyet is ért. 

Egy napirendi pontunk van és az „egyebek”. Aki el tudja fogadni a napirendet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett. Köszönöm. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8509. szám, új/átdolgozott változat a T/8166. 
szám helyett); bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése 

Az 1. napirendi pontunk: a T/8166. szám helyett a T/8509. számú átdolgozott változat, 
amely az önkormányzati törvényt módosítja; ez a híres Lázár–Nagy Csaba-féle önálló 
indítvány. Ehhez egy bizottsági módosító indítványt szeretnénk beadni, amely áthidalja 
azokat a problémákat, amelyekre a módosító indítvány született, illetve úgy hidalja át, hogy 
mozgásteret ad minden olyan helyzetre a kormánynak és a kormánymegbízottnak, amely 
problémát okozhat a fent vázolt csatlakozásoknál.  

A KIM részéről, ha jól értettem helyettes államtitkár asszonyt, akkor tudják támogatni 
a bizottsági módosító indítványt. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Ez nagyon üdvös számunkra. Megkérdezem a tisztelt bizottságot, van-e 

ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétel. (Varga Zoltán jelentkezik.) Miniszter úr, ha már 
bejött, akkor parancsoljon! (Derültség.) De azért nagyon szépen kérem, röviden.  

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy 

hozzászólhatok. Csak annyit szeretnék mondani, hogy első ránézésre szerintünk ez rosszabb 
megoldás, mint az előző. De hát majd meglátjuk. Nyilván egy kicsit jobban át kell gondolni. 
De az, hogy a miniszter helyett a kormányhivatal vezetője kapja ezt a lehetőséget, és az, 
amiről beszéltünk mi, hogy a miniszternél lesz kifogásolható, szerintünk miért nem 
kifogásolható a kormányhivatal vezetőjénél. Tehát a kettő között nagy különbség nincs, de 
nyilván majd lesz akkor záróvita a parlamentben, és addig jobban felkészülünk, és majd ott 
megvívjuk a csatát.  

Tehát mi nem támogatjuk ugyanúgy ezt a javaslatot sem, ahogy a többit sem. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ezt szomorúan hallom. Ettől persze szerintem a 

kormánymegbízotthoz való delegálás mindenképpen gyorsítás és rugalmasság ahhoz képest, 
hogy a miniszter egy személyben döntsön. És a kormányhivatal-vezetők, bízunk benne, hogy 
2013. január 1-jére olyan mélyre ássák magukat a terület megismerésében, hogy ezeket a 
döntéseket kellő magabiztossággal… (Varga Zoltán: Így van. Meg 2014 után úgysem lesz 
már kormányhivatal-vezető.) Képviselő úr, az önbizalom nagyon fontos dolog (Derültség.), 
nyilván ez hajtotta be ma reggel is (Varga Zoltán: Így van.), mert különben esze ágában nem 
lett volna bejönni. 
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Szűcs képviselő úr szintén kihasználja az alkalmat. 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Miután végigültük ezt a remek vitát, és az 

előterjesztéssel szemben a legnagyobb érvei egyébként a szocialistáknak pontosan az volt, 
hogy nem lehet jogorvoslattal élni, ez a javaslat pontosan azért született, hogy így, ebben a 
formában jogorvoslattal lehessen élni ez ellen a döntés ellen. Úgyhogy, miniszter úr, a te 
kérésed van ebben a bizottsági módosító indítványban. (Varga Zoltán: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Semmi nem elég, Lajos. Úgy látom, most már mindenki hozzászól, aki 

eljött. Attila, parancsolj! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Nekem egy tisztázandó kérdésem lenne, és nem a 

módosító indítvány miatt, elnézést, mert az érthető és minden rendben van vele, csak volt egy 
módosító indítvány, és számomra most elveszett a nagy módosítások közepette, hogy most mi 
is történik. Méghozzá azon közös hivatalok tekintetében, ahol egyrészről az önkormányzati 
törvényben benne volt, hogy csak egy járáson belül lehet, aztán most van egy módosító, a 
Lázár-féle, amelyik azt mondta, hogy csak a választókerületek, és volt arra egy javaslat, hogy 
a belügyminiszter jóváhagyásával az önkormányzatok kérésére. (Varga Zoltán: Ez az! – 
Hegedűs Lorántné: Erről van most szó.) Most akkor ez az? (Közbeszólások.) De félreértés ne 
essék! Mert ebben az van konkrétan, hogy ha az egyik szomszédos település kéri, akkor a 
2000 fő fölötti települések „megtagadhatják vagy nem tagadhatják meg” címszóval van ez 
most jelen pillanatban, az meg arról szólt, hogy ha választókerület van, akkor a miniszter 
jóváhagyásával.  

 
ELNÖK: Azt szeretném megkérdezni, hogy olvastad, Attila, amiről szavazunk, ugye? 

(Szedlák Attila: Igen, persze.) Jó, csak azért, merthogy itt van, hogy kikerül az a rész, hogy 
„nem ugyanazon országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik”, ez kikerül, ez van 
vastagon szedve és kapcsos zárójelben a módosító indítványban. Tehát magyarul, minden 
olyan esetben, ahol egyébként a megállapodásnak valami akadálya van, és ezt jelzik a 
kormányhivatal vezetője felé, a kormányhivatal vezetője dönthet úgy, hogy nem járul hozzá 
ehhez a csatlakozáshoz.  

Vagy rosszul mondtam, helyettes államtitkár asszony? Helyettes államtitkár 
asszonynak megadom a szót. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, még az előző kérdéshez szeretnék kapcsolódni. Az nagyon 
fontos, hogy valóban volt egy eredetileg benyújtott Lázár-féle javaslat, amely kifejezetten arra 
irányult, hogy a közös hivataloknál általában ne csak a járáshatár legyen az igazodási pont, 
hanem az egyéni választókerület is. De az visszavonásra került, és helyette egy új kerül 
benyújtásra, ami már csak erre az egyre koncentrál, amikor egy városnak vagy 2000 fő feletti 
településnek be kell fogadnia egy másik települést. Tehát az általános, az eredeti 
visszavonásra került, és most már csak ez él. És ez a bizottsági módosító javaslat pedig 
valóban arra irányul, egyrészt, hogy a miniszter helyett ez a kormányhivatal vezetője legyen, 
ami nem véletlen, mert egyrészt a gyorsítás nagyon fontos, másrészt az is fontos, hogy az 
általános szabályok szerint, amikor a település nem talál magának partnert és nem tud közös 
hivatalhoz csatlakozni, akkor is az az általános szabály, hogy a kormányhivatal vezetője dönt. 
Tehát ugyanezt a rendszert visszük végig ennél a pontnál is.  

Két lehetőség van tehát: vagy amikor eleve nem tud közös hivatalhoz csatlakozni, 
vagy egy ilyen városhoz, 2000 fő fölötti településhez van bekapcsolási lehetőség. Tehát ez ezt 
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küszöböli ki. És egyébként pedig valóban egy jogorvoslati lehetőséget tesz még bele a 
rendszerbe. 

 
ELNÖK: Nagy Csaba képviselő úr! 
 
NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak egy egymondatos 

megjegyzés. Amit a vitában ígértünk, hogy meghallgatjuk az ellenzéki véleményeket is, a 
módosító javaslatokat, azt gondolom, eklatáns példája ez az előterjesztés ennek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ellenzéki képviselők mosolyognak – jó kedvük van, süt a nap, én ennek 

nagyon örülök. (Dr. Apáti István: Győztünk 3:1-re…) Alelnök társam még mindig a tegnapi 
meccs hatása alatt van (Derültség.), az is nagy pozitívum, mert békés. (Derültség.)  

Szavazás a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

Nos, akkor fölteszem szavazásra, hogy a bizottsági módosító indítvány benyújtását ki 
tudja támogatni. (Szavazás.) 12 igen. Aki nem tudja támogatni? (Szavazás. – Nincs ilyen.) S 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a bizottsági módosító 
indítvány benyújtását. 

Még egyszer mindenkinek nyomatékosan köszönöm, hogy befáradt ma reggel. A mai 
bizottsági ülés véget ért. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc)  
  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


