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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. február 19-én, kedden, 9 óra 06 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 

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

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám) 

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

(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  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (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)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám) (Döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról) (Első helyen kijelölt bizottságként)  

Egy napirendi javaslatunk van, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat benyújtása. A bizottsági 
módosító javaslatot kiosztotta a kollegám, tehát azt önök láthatják. 

Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság tudja-e támogatni, hogy 
ezt a módosító javaslatot beadjuk. Illetve bocsánat. A kormány részéről szeretném megkérni a 
véleményt ehhez a bizottsági módosítóhoz. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, tárcavéleményt tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy ki az, 

aki tudja támogatni. (Szavazás.) Ez 16 igen. Aki nem tudta támogatni? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. 

Egyebek között nincs más. Nagyon köszönöm akkor a mai részvételt. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 07 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


