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Napirend: 
 

1.  A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött és az Országgyűlés 2012. október 8-i 
ülésnapján elfogadott, a hulladékról  szóló törvény  
(A köztársasági elnök átirata T/5538/134. számon került iktatásra) 
(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti 
eljárásában) 
 
 

2. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

3. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
 

4.  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
 

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
a) Víziközmű-társulatok keretében megvalósuló települési szennyvízkezelési beruházások 

szükségességét, illetve kivitelezési költségét vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat (H/8991. szám) 
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

 
b) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8857. szám) 
 (Novák Előd, Hegedűs Lorántné és Dr. Apáti István (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa) 
 
 

6. A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9160. szám, új/átdolgozott változat a T/9138. szám helyett) 
(Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Lukács Tamás (KDNP) és Dr. Vitányi István (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)   
 
 

7. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám)  
(Általános vita) 
 
 

8.  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. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott: 
 

Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorátnénak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) távolléte idejére Habis Lászlónak (KDNP)  
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) távolléte idejére dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) távolléte idejére dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Tasó László távolléte idejére dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
 

 
 
 

Meghívottak részéről: 
 

Hozzászólók: 
 

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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Dr. Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 
  

Megjelent: 
 

Dr. Orosz Bálint főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dudás Zoltán főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Bordás Ákos István főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Hizó Ferenc főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Pilz Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Paulik Antal főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc) 

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.  

Tizenegyen személyesen és kilencen helyettesítéssel vannak jelen, tehát a bizottságunk 
határozatképes.  

Az eredeti napirendhez képest szeretnék egy apró változtatást: az 1. számú napirendi 
pontot levenném, ez a hulladékról szóló törvény, ezt átcsúsztatnánk a jövő hétre, mert a 
plenáris ülésen is csúszni fog ennek a megvitatása, viszont a legvégére felvennék egy most 
érkezett javaslatot, ez a T/9167. számú, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény módosítása, amelynek a bizottsági része az önkormányzatok adósságrendezési 
kérdése, amit a mi bizottságunknak is véleményeznie kell. Aki így el tudja fogadni a 
napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm 
szépen. 

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

A változott 1. számú napirendi pont a 8886., a kulturális örökségvédelemmel 
kapcsolatos egyes törvények módosítása. (Hegedűs Lorántné megkérdezik a bizottság 
ülésére.) A Belügyminisztérium részéről Szaló államtitkár urat köszöntöm. Ezzel 
kapcsolatban egy megvitatandó módosító van. Államtitkár úr, ezzel kapcsolatban tárca- vagy 
kormányálláspontot fog mondani?  

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

értekezleti állásfoglalás, tehát az kormányálláspontnak minősül.  
 
ELNÖK: Kormányálláspontot.  
Ez Bóka István képviselő úr módosítója a kiegészítő ajánlás szerint. Ezzel 

kapcsolatban mi a kormány álláspontja?  
 
DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja a módosító 

javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
Nagyon szépen köszönöm a helyettes államtitkár úrnak.  

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérnénk a T/8889. számú, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatra.  

Ezzel kapcsolatban Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszonyt 
köszöntöm. Szintén meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár asszonyt, hogy a 
módosítókkal kapcsolatban tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot fog velünk ismertetni.  
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ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani.  

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani. 
Akkor most csapjunk bele. A 4/1., Talabér Márta képviselő asszony módosítója.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Ezt egyhangúan támogatta a bizottság. (Gelencsér Attila megérkezik a 
bizottság ülésére.) 

A 7/1. Csizi Péter képviselő úr módosítója.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja ezt 

támogatni. (Szavazás.) Tizenhat igennel támogattuk.  
A 20/2., szintén Csizi Péter.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Tizenhat igen. 
A 21/1., Schmidt Csaba.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 76/1., Csizi Péter.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatják. Annyit hadd kérdezzek a 76-osnál, hogy 76/1-től 20-ig van 

nekem az ajánlásban, és ha én jól tudom, a tárca támogatja mindegyiket.  
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  
 
ELNÖK: Akkor viszont van rá lehetőségünk, hogy egy kicsit rövidítsünk, hogy 

egyben szavazzunk. A 76-osokat a tárca támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy a 
76-os módosítókat tudja-e támogatni a tisztelt bizottság. (Szavazás.) Tizenhét igennel 
támogatni tudtuk.  

Kész is vagyunk. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár asszonynak.  
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A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az eredeti 4., most 3. napirendi pontunk a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú 
törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosítók megvitatása.  

Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár urat üdvözlöm. Az államtitkár urat meg 
szeretném kérdezni, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog mondani a módosítókról.  

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Kormányálláspontot fogok képviselni.  
 
ELNÖK: A 153. ajánlásból kezdünk el dolgozni, helyettes államtitkár úr. A 12/1. az 

oktatási bizottság módosítója.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Tizenkilenc igennel támogattuk. 
A 23/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Tizenhat igennel támogatta a bizottság.  
A 43/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenhét igennel támogattuk.  
A 46/1., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt képviselőket, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
A 47/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
Az 50/1., szintén oktatási bizottság.  
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DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a 
kormány. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Tizenkilenc igennel támogatta a bizottság. (Dr. Bóka István és Gajda 
Róbert megérkeznek a bizottság ülésére.)  

A 71/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Tizenhat igennel támogattuk.  
A 74/1.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenhét igennel támogattuk.  
A 74/2. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni ezt. (Szavazás.) 

Egyharmad tudta támogatni.  
A 79/1., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Tizenhét igennel támogatta a 

bizottság.  
A 85/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
A 97/2., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenhat igennel támogattuk.  
A 101/1., Vitányi István képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 
támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem tudta támogatni. 

A 102/2., szintén Vitányi István.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatta.  
A 105/3., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenkilenc igennel támogattuk.  
A 107/1. az oktatási bizottságé szintén. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
A 110/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném, hogy ki az, aki tudja támogatni a bizottság 

részéről. (Szavazás.) Tizenhatan támogatjuk. 
A 111/1., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenkilenc igennel támogattuk.  
A 124/2., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Tizenhét igennel tudtuk 

támogatni.  
Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak. Bocsánat, nem köszönök semmit, 

mert most jön a 169. ajánlás, a második kiegészítő ajánlás, amelyen szintén végigmegyünk. 
(Nagy Csaba megérkezik a bizottság ülésére.)  

A 3/1. oktatási bizottsági javaslat.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenhat igennel támogattuk. 
A 12/2. javaslat.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni. 
A 15/2., szintén oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
A 34/2., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad tudta támogatni.  
A 35/3., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni a 

bizottság részéről. (Szavazás.) Tizenkilenc igennel a bizottság is támogatja.  
A 66/1., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, támogatja.  
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem, tudja-e támogatni. (Szavazás.) Tizenhat 

igen. 
A 68/1. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Tizenhat igennel támogattuk. 
A 76/1., oktatási bizottság. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni.  
A 78/1., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném, ki az, aki tudja a bizottság részéről támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni. (Dankó Béla megérkezik a bizottság ülésére.)  
101/4., oktatási bizottság.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezném, hogy ki az, aki tudja támogatni a bizottság 
részéről. (Szavazás.) Egyharmad tudta támogatni. 

A 106/1.  
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad támogatta. 
A 107/3. 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad tudta támogatni.  
Most köszönöm meg a helyettes államtitkár úrnak az ittlétet.  

Víziközmű-társulatok keretében megvalósuló települési szennyvízkezelési beruházások 
szükségességét, illetve kivitelezési költségét vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló 
határozati javaslat (H/8991. szám) (Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita) 

Rátérünk az eredeti 5.-re, döntés önálló indítván tárgysorozatba-vételéről. Ezen belül 
az a) a víziközmű-társulatok keretében megvalósuló települési szennyvízkezelési beruházások 
szükségességét, illetve kivitelezési költségét vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló 
H/8991. számú határozati javaslat, Hegedűs Lorántné képviselő asszony önálló indítványa.  

Ezzel kapcsolatban Horváth Attila Imre helyettes államtitkár úr van itt a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumból. Meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár urat, hogy az 
NFM-nek mi a véleménye ezzel kapcsolatban.  

 
DR. HORVÁTH ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Az NFM nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Bővebben egy picit? 
 
DR. HORVÁTH ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A szennyvízkezelési 

beruházások szükségessége nem kérdőjelezhető meg, ugyanis azok környezetvédelmi 
szükségességén túl a 91/271. EGK-irányelvben megfogalmazott, és a Magyarország által a 
csatlakozási szerződésben aláírt kötelező feladatok közé tartoznak. A kivitelezési költségek 
megalapozottságát szakértők bevonásával előzetesen vizsgálja a pályázati forrást megítélő 
irányító hatóság és közreműködő szervezete, valamint az agglomerációs társulások 
létrehozására, illetve azok pályázati lehetőségeivel összefüggésben a nemzeti települési 
szennyvízelvezetési, -tisztítási, -megvalósítási programról szóló 25/2002. kormányrendelet 
ugyancsak a fent említett tanácsi irányelvnek megfelelően szabályozza a települési 
szennyvízkezelések kérdéskörét. Az egyedi esetekben az NFM áll rendelkezésre, és bármilyen 
egyedi esetet kivizsgál, bármilyen kérdésre választ ad.  

 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Képviselő asszony, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁTNÉ (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 

Senki soha nem vitatta, hogy a szennyvízkezelési beruházásoknak milyen nagy a 
megalapozottságuk és mennyire szükséges ezt a területet támogatni, nem is erről szól ez a 
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határozati javaslat. Ugyanakkor az tény, hogy az európai uniós beruházásokra szánt 
pénzeszközök lehívása Magyarországon igen nehézkesen zajlik. Ennek részben oka az ilyen 
jellegű projekteknél is az előkészítés hosszadalmas és bonyolult volta, ugyanakkor számtalan 
hibát és problémát látunk, számtalan esetben találkozunk azzal, hogy a lakosságot nem 
tájékoztatják kellő mértékben, több esetben visszaélésekről is hallhattunk. Ugyanakkor 
hozzáteszem, hogy az NFÜ az, aminek a mi értelmezésünk szerint a szakmai irányítói 
feladatot is el kéne látni e tekintetben, úgy értem, hogy a projektek gondozása tekintetében, 
hiszen az ÁSZ maga írta le a 2011. évi beszámoló kapcsán, hogy milyen gondok vannak a 
működésében, és hány esetben talált olyan szabálytalanságot, ami már-már a működését 
veszélyeztetni ennek a szervezetnek, tehát úgy gondoljuk, hogy igenis megalapozott egy ilyen 
eseti bizottságnak a létrehozása. Még egyszer, nem azért, hogy bárki megkérdőjelezze ezen 
beruházások szükségességét, hanem hogy a helyes mederbe tereljük, és parlamenti 
felügyeletet is biztosítsunk ennek a témakörnek. 

Még ki szeretnék emelni két problémát. Az egyik a kivitelezési költségek 
nagyságrendje. Több esetben találkoztunk olyannal, hogy bizony nehezen volt indokolható, 
hogy miért kerül annyiba az adott beruházás. Egy nagyon kézenfekvő példát mondok: teljesen 
mindegy, hogy milyen a domborzati viszony az adott területen, hegyvidéken építik-e vagy sík 
vidéken, nagyon sok esetben hasonlóak a kivitelezési költségek. Tartunk tőle, hogy ez nem 
véletlen, hanem mivel elég kis szennyvízpiacról beszélhetünk Magyarországon, itt van valami 
olyan megállapodás a háttérben a kivitelezők tekintetében, amely esetlegesen aggodalomra 
adhat okot.  

Másrészt pedig az alkalmazott technológiák köre is rendkívül szűk. Egyrészt 
gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy egy technológia, egy kivitelező van Magyarországon, ami 
nem jó, nem egészséges, ugyanakkor viszont nem kínálják a lakosság felé a különböző 
technológiákat értelmezhető módon, tehát esélyük sincs az embereknek sok esetben dönteni a 
sorsukról, különösen akkor, ha víziközmű-társulat hozza létre ezeket a 
szennyvízberuházásokat, tehát amikor a lakosság közössége lenne az, ami dönt alapvető 
kérdésekben. 

Ezért kérnénk a bizottságot, hogy támogassa mégiscsak ezt az előterjesztést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kíván erre reagálni, helyettes 

államtitkár úr? 
 
DR. HORVÁTH ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak egy mondat 

erejéig, ha megengedik. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. HORVÁTH ATTILA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Nemrégiben SZMSZ-módosítás keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül 
létrejött a kiemelt közszolgáltatások főosztálya, pontosan azért, hogy az ivóvíz és szennyvíz 
kérdéskörére minél jobb rálátással bírjunk, ezért ismételten hangsúlyozom, hogy felkészült 
szakembereinken keresztül képesek vagyunk az egyedi kérdésekre is választ adni. Köszönöm.  

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni a 
H/8891. számú határozati javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Hatan tudták támogatni. Ki az, aki nem tudta támogatni? (Szavazás.) 16. Ki az, aki 
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tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság nem támogatta ennek a tárgysorozatba-vételét. 
(Dr. Bóka István közbeszól.) Egy kis figyelmet kérek még, különösen attól, aki elkésett.  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8857. szám) (Novák 
Előd, Hegedűs Lorántné és Dr. Apáti István (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita) 

A b) a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, T/8857., Novák Előd, Hegedűs Lorátné és Apáti István 
képviselők önálló indítványa.  

Ezzel kapcsolatban Virág Rudolf helyettes államtitkár úr van itt a KIM-től. Meg 
szeretném kérdezni, hogy a KIM-nek ezzel kapcsolatban mi az álláspontja.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az indítványt nem támogatja a tárca. Tárcaálláspontot mondok. Ez egy 
speciális státuszszabályozás, hasonlóan a kormánymegbízotthoz, átmeneti időre szól, és egy 
generalista munkakör betöltésére vonatkozik, ezért a törvényjavaslat eredeti szabályozását 
tartjuk megfelelőnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Kérdezném a képviselő asszonyt, hogy 

kíván-e hozzáfűzni valamit. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁTNÉ (Jobbik): Csak egy mondat erejéig. Meggyőződésünk, mint 

ahogy mindig is volt, hogy az álláshalmozás megszüntetését próbáljuk gyakorolni, 
ugyanakkor viszont az is meggyőződésünk egyben, hogy fontos szétválasztani a hatalmi 
ágakat, tehát gondolok a végrehajtó hatalmi ágra és a törvényalkotói, döntéshozói hatalmi 
ágra, ezért gondoltuk azt, hogy e tekintetben mindenképpen szükséges egy korlátozást 
bevezetni, illetve tovább kívánjuk a járási hivatal vezetőinek szakmai képzettségét és 
gyakorlatban eltöltött idejét pontosítani az előírások szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. 
Annyi hozzáfűznivalóm lenne csak, ha megengedik, főleg hogy ’14 felé haladva most 

már a félúton túl vagyunk, hogy ezt az álláshalmozós lemezt lassan lerakhatjuk szerintem. Az 
önkormányzati képviselők számát soha senki ilyen radikálisan nem csökkentette le, mint mi 
2010-ben, és teljesen egyértelműek a ’14-es összeférhetetlenségi szabályok. Én azt gondolom, 
hogy aki most kettős funkciót lát el, az sem azért látja el, mert álláshalmozásra adná a fejét és 
ez neki annyira jó, hanem azért, mert a régi rendszer így hozta, és egyébként megpróbál 
minden területen helytállni. Szerintem egyre tisztább és egyre egyértelműbb lesz a 
szabályozás. Persze mondhatjuk mindig egymásra, meg egymás fejéhez vághatjuk, de 
szerintem ez tárgytalan kezd lenni egyébként. (Hegedűs Lorátné jelentkezik.) Persze, 
vitatkozzunk! 

 
HEGEDŰS LORÁTNÉ (Jobbik): Távol álljon tőlem, én soha nem gondolnám, hogy 

vitatkozni kéne az elnök úrral. Én azt gondolom, hogy amennyiben tisztul a kép, az nagyrészt 
nekünk is köszönhető, hiszen a mi mozgalmunk volt az, amely mindig is ezt szorgalmazta. 
(Közbeszólások a kormánypárti oldalon.) Úgyhogy köszönjük a kormánypártoknak, hogy e 
tekintetben is átvették a javaslatunkat. 

 
ELNÖK: Tasó képviselő úr.  
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TASÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 
akarok hosszú lenni, de nem állhatom meg, hogy ne szóljak. Inkább arra kéne a Jobbiknak 
törekedni, hogy ne férj és feleség üljön a parlamentben. Ilyen szégyen kétszer volt már 
korábban, Torgyán Józsefnél meg Veres Jánosnál, a harmadik Novák Előd meg a felesége. 
Inkább erről beszéljünk, mert családi alapon megy a pártok működtetése. Inkább erről kéne 
beszélni, nem másról.  

 
ELNÖK: Szerintem itt kéne abbahagyni a vitát a bizottságban. (Hegedűs Lorátné: Ez 

méltatlan.) Ebből látszik, képviselő asszony, hogy nagyon sok embernek, aki dolgozik, és ma 
is ötkor kelt, hogy itt legyen, hogy képviselje a települését, fáj, amikor ezek a gondolatok 
elhangzanak. Ezt ebből is láthatja. Természetesen mi nem kívánunk egy személyeskedő vitába 
belemenni.  

Döntés a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Kérném szépen a tisztelt bizottságot, hogy aki tudja támogatni a T/8857. számú 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hárman tudták támogatni. Aki nem tudta 
támogatni! (Szavazás.) Húszan nem tudták támogatni.  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak. 

A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9160. szám, új/átdolgozott változat a T/9138. szám helyett) (Gulyás Gergely (Fidesz), 
Dr. Lukács Tamás (KDNP) és Dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

Az eredeti 6. számú napirendi pont, most 5-ös, a T/9160. számú, a nemzetiségi 
jogokkal összefüggő egyes törvények módosítása. Ezzel kapcsolatban az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából Latorcai Csaba helyettes vagy igazi?  

 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Helyettes.  
 
ELNÖK: Még helyettes államtitkár urat köszöntöm. Az előterjesztők nevében, ha jól 

látom, senki nincs itt. Meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár urat – nem tudom, a 
tárca vagy a kormány véleményét hozza –, hogy általános vitára alkalmasnak találja-e ezt az 
előterjesztést vagy sem.  

 
DR. LATORCAI CSABA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontot 

tudok mondani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja az általános vita 
lefolytatását, illetve az általános vitára való alkalmasság megállapítását.  

 
ELNÖK: Kiváló, köszönöm. Kérdezném a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e ezzel 

kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) Tizenhatan tudtuk támogatni. 
Aki nem tudta támogatni! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Heten tartózkodtak. 

Előadót kell állítani a bizottságnak. Nem tudom, akar-e kisebbségi véleményt mondani 
valaki, de úgy látom, hogy ez most annyira nem éles. Tőlünk Nagy Csaba fogja mondani a 
bizottsági véleményt, a többségi véleményt. (A bizottság tagjai egyetértően bólintanak.)  

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak. 
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Az utolsó napirendi ponthoz az NGM úton van nagy erőkkel. Nem tudom, merre 
járnak, de akkor egy perc szünet. Az a kérésem, hogy ne menjünk messzire, hogy be tudjuk 
fejezni a bizottsági ülést.  
 

(Szünet 9 óra 34 perctől 9 óra 55 percig.) 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/9167. számú törvényjavaslat 

Folytatnánk a bizottsági ülést, hölgyeim és uraim. Az a megtiszteltetés ért, hogy a 
minisztérium képviselője is megérkezett. A T/9167. számú törvényjavaslatról van szó, 
Berczik Ábel főosztályvezető van itt az NGM-től. Ezzel kapcsolatban kérdezném a tisztelt 
bizottságot, hogy van-e bármifajta kérdése, észrevétele a főosztályvezető úrhoz, vagy esetleg 
a főosztályvezető úr elmondja-e, hogy miért van szükség erre a törvénymódosításra, illetve 
hogy mi a lényege. Kívánja? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak két mondatban valóban. A 
legjelentősebb része, legalábbis az önkormányzati bizottság számára a legjelentősebb része a 
javaslatnak az új, 76/C. §. Egy új, 76/C. §-sal egészülne ki a 2012. évi költségvetési törvény, 
amely megteremtené a jogi alapját az ötezer fő alatti önkormányzatok adósságállománya 
teljes rendezésének már a 2012. évben. Ez az adósságrendezés nem adósságátvállalás 
formájában történne, hanem az állam egy kötött felhasználású célzott támogatást nyújtana az 
önkormányzatok részére ebből a célból. 

A másik, ami még érintheti közelebbről a tisztelt bizottság hatáskörét, a 76/E. §, amely 
még a 2010. évi költségvetés óta magunkkal hurcolt probléma rendezésére tesz javaslatot. A 
2010. év során a szakmai informatikai fejlesztésekhez nyújtott támogatással kapcsolatosan az 
akkori átalakuló központi költségvetési szervezetrendszer miatt, hibás kommunikáció miatt 
körülbelül háromezer önkormányzat nem tudott elszámolni időben a támogatással, így 
nagyarányú, nagy mérvű tartozása keletkezett az állammal szemben. A dolgok 
egyértelműsítése, és nem kis mértékben a jövő évi önkormányzati finanszírozási rendszer 
tiszta lappal történő indítása érdekében is javasolja a kormány ezen törvényjavaslaton 
keresztül, hogy az Országgyűlés engedje el ezt a tartozást.  

Ez a két lényegi téma van, ami a tisztelt bizottság hatáskörét érinti.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tisztelt bizottság tagjait kérdezem. (Jelzésre:) Vigh 

képviselő úr, parancsoljon!  
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Érdeklődöm, mi van azokkal a 

kis önkormányzatokkal, amelyeknek a folyószámlahitelük a megfelelő mértékig mehet csak 
el, és emiatt nem tudták kifizetni azon adósságaikat, amelyek vízből, szennyvízből, 
hulladékból vagy bármiből keletkeznek, és a fiók alján vannak a számlák. Az Államkincstár 
csak azt látja, ami a folyószámlahiteles önkormányzatoknál tízmillió körül van, és a fiók alján 
van hárommilliós számla, mert a folyószámlahitele nem engedi meg, hogy kifizesse. Mi van 
ezekkel a számlákkal?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hegedűs Lorántné képviselő asszony.  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Én is hasonlót szerettem volna kérdezni, azt, hogy 

mit nevezünk adósságnak. A folyószámlahitelt is, a kifizetetlen számlatartozást is? Ezt jó 
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lenne egyszer s mindenkorra tisztázni, mert erre Tállai államtitkár úr nyilatkozataiból sem 
nagyon lehetett következtetni.  

A másik pedig az, hogy melyik számadatot veszik figyelembe. Most ebben a szent 
minutában kaptuk meg az elnök úrtól ezt az előterjesztést, tehát éppen csak át tudtuk futni. Ez 
szeptember 30-ai lesz-e, illetve írnak egy olyat, hogy a december 12-én fennállóról kell 
tájékoztatást adni. Számomra nem egyértelmű, hogy melyik állapotot kell figyelembe venni. 

Még egyet hadd kérdezzek. Bár nem annyira a bizottságunkat érinti, de azért meg 
fogom kérdezni. A 2. §-ban van egy módosítás, aminek a részletes indoklása szerint erre azért 
van szükség, hogy az állami vagyongazdálkodás mozgásterét bővítsék, és hatékonyabb 
forrásbevonást lehessen végrehajtani. Ez mit jelent? Ezt fordítsuk le magyarra, jó? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem az a kérdésem lenne, hogy van-e már valami konkrétabb 

elképzelés a minisztérium részéről azokról az önkormányzatokról, amelyeknek minimális 
hitelük van, tehát a költségvetéshez képest egy minimális folyószámlahitel, és amelyek azt 
mondják, hogy ezt maguk is meg tudják oldani, mert benne van a normál működésükben, 
vagy egyáltalán nincs hitelük. A miniszterelnök úr elmondta, hogy ebben a rendszerben 
nemcsak a tücskön segítünk, hanem a hangyát is megpróbáljuk díjazni azért, mert úgy 
gazdálkodott, ahogy. Van-e már konkrétuma annak, hogy milyen pályázatokkal, milyen 
feltételekkel, vagy mi lesz az, amivel megpróbálunk azoknak segíteni, akik felelősen 
gazdálkodtak és a keretek között tudtak maradni? 

Parancsoljon, főosztályvezető úr!  
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Hogy 

milyen adósságállományokra, adósságelemekre terjed ki a javaslat: az szerepel a 76/C. § 
(1) bekezdésében, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, a 2012. évi 
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően. Még írja is a 
törvényjavaslat, hogy ez alatt mit kell érteni: a kölcsönös hiteljogviszonyt, a hiteljogviszonyt 
megtestesítő értékpapír alapú adósságot - ez jellemzően kötvényadósság -, továbbá a 
váltókibocsátáson alapuló tartozásokat foglalja magában.  

A képviselő asszony, illetve a képviselő úr kérdésre azt tudom válaszolni, hogy a 
folyószámlahitelek beletartoznak ebbe a kategóriába, tehát a folyószámlahitelek is rendezésre 
kerülnek ezen folyamat keretében, ugyanakkor a szállítói tartozások nincsenek benne a Gst. 
3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, tehát ezen procedúra keretében a szállítói tartozások, azaz a 
közműtartozások nem kerülnek rendezésre. Ugyanakkor a kormány természetesen 
gondolkodik ezen probléma megoldásán is. Nem érzem felhatalmazva magamat, hogy erről 
többet nyilatkozzak, de van erre irányuló gondolkodás, hogy a szállítói tartozásoknak 
valamilyen részleges rendezése valamilyen úton-módon akár még ebben az évben 
megtörténjen, hogy ezzel is tiszta lappal kezdhessék az önkormányzatok a következő évet. De 
a témánál maradva: a szállítói tartozásokról ez az előterjesztés nem szól.  

Hogy milyen dátum szerinti tartozásokról van szó: ez a törvényjavaslat az ötezer fő 
alatti lakosságszámmal bíró önkormányzatoknak az adósságrendezését szolgálná. Itt 
egyértelműen a 76/C. § (2) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés is kimondja, hogy a 
december 12-én fennálló adósságállomány teljes visszafizetéséhez nyújtja a támogatást a 
központi költségvetés. Tehát a december 12-i adósságállomány, ez a válasz. 

Ami a szeptember 30-át illeti - ez is szóba került -, valóban szerepel egy ilyen dátum is 
a törvényjavaslatban a 76/C. §-nál. Ott mindössze arról van szó - nyilván a sajtóból értesültek 
róla -, hogy az ötezer fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok esetében 
2013. év első felében kerül majd sor a részleges adósságrendezésre, és abból a célból, hogy 
mihamarabb minél részletesebb adatokhoz jusson a kormányzat, ezért a 76/D. § 
fölhatalmazást ad arra, hogy a ’12. szeptember 30-án fönnálló adósságállományról az 
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államháztartásért felelős miniszter egy teljes részletezettségű felmérést kérjen az ötezer fő 
feletti önkormányzatok vonatkozásában. Ennek a célja az, hogy minél részletesebb 
információval bírjon a kormányzat arról, hogy milyen adósságelemek vannak és milyen 
tipikus problémákkal kell majd a jövő év első félévében szembenézni.  

Itt a szeptember 30-a önmagában nem is azt jelenti, hogy a szeptember 30-ai 
adósságállomány kerül majd az ötezer fő fölötti önkormányzatoknál rendezésre, csak 
december elején a legutóbbi beszámoló szerinti fordulónapként kerül szóba szeptember 30-a, 
hiszen akkorról tudnak az önkormányzatok viszonylag kis erőfeszítéssel hiteles adatokkal 
szolgálni a kormányzat számára. Tehát december 12-e a dátum. 

Az elnök úr kérdésére, hogy többször elhangzott, hogy milyen preferenciákat alkalmaz 
majd a kormányzat azon önkormányzatok esetében, amelyeknek nem, vagy csak minimális 
adósságállományuk keletkezett, és itt csak nem vagy minimális mértékben fogja érinteni őket, 
itt még konkrét kormányzati elképzelésről nem tudok beszámolni. Tudomásom szerint a 
Belügyminisztérium kapta ezt a feladatot, hogy a különböző, elsősorban EU önerős 
pályázatok esetében majd ezen önkormányzatok esetn egy preferenciarendszert dolgozzon ki, 
de legkésőbb a jövő év elején ez egészen bizonyosan nyilvánosságra fog kerülni, a jövő évi 
költségvetés végrehajtása során ez egészen bizonyosan nyilvánosságra fog kerülni.  

A képviselő asszony kérdezte, hogy miért szükséges a költségvetési törvény 5. § 
(1) bekezdésének módosítása. Ahogy a törvényjavaslatban is szerepel - nem az indokolásban, 
hanem a törvényjavaslatban -, ezzel a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult lenne 
hitelviszonyokat megtestesítő értékpapírok kibocsátására is, és ezzel kapcsolatos műveletek 
végrehajtására. (Hegedűs Lorántné: Mi lesz a fedezete?) Őszintén szólva a konkrét ügyeket 
kell majd látni, hogy ez a felhatalmazás milyen konkrét ügyletekben fog majd 
megnyilvánulni, és a konkrét ügyletek alapján lehet majd a fedezet kérdésre válaszolni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára 

alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizenhat igen. Aki nem! Tartózkodott? Hét 
tartózkodás.  

Nálunk Gajda képviselő úr fogja mondani a bizottsági véleményt a vitában. 
Kérdezném, hogy kisebbségi vélemény kell-e, de a vitában olyan sok nem hangzott el.  
(Varga Zoltán: Kisebbségi is elhangzott.) A bizottsági véleményt fogja elmondani nagyon 
röviden a képviselőtársunk.  

Nagyon szépen köszönöm, főosztályvezető úr. Ezzel a bizottsági ülésnek vége.  
Szeretném felhívni a figyelmét a tisztelt bizottságnak, hogy ha ehhez a törvényhez jön 

be módosító, akkor holnap a reggeli, 9.50 körüli szavazások után tartunk ott, a Parlamentben 
egy bizottsági ülést.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


