
 
 

Ikt.sz.: OKB/14-1/2013.  

OKB-12/2013. sz. ülés 
(OKB-120/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. április 15-én, hétfőn, 10 óra 12 perckor kezdődően, 

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
 

1. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám)  
(Németh Szilárd István és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

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)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
Szilágyi Péter (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
  
 



 5 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Brunner György főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc.) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Szerencsére alelnök úr is befutott, ezért elkezdhetjük az ülést. 

Tájékoztatom önöket, hogy 14-en személyesen, és 8-an helyettesítéssel vannak jelen, 
tehát határozatképesek vagyunk.  

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) 
(Németh Szilárd István és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Ma egyetlenegy napirendi pontunk van, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
T/10383. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Horváth Attila Imre helyettes államtitkár nincs 
itt. Helyette (Jelzésre:) Brunner György főosztályvezető-helyettes van itt.  

Azt szeretném öntől kérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani 
nekünk.  

 
BRUNNER GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog mondani. Kiváló.  
Akkor vágjunk is bele! 
Az 1. számú kapcsolódó módosító javaslat Szabó Zsolt képviselő úr nevéhez fűződik. 

Ezt a kormány tudja-e támogatni?  
 
BRUNNER GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Tudja támogatni a kormány. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 

támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
A 3. számú módosító javaslat Lukács Zoltán, Józsa, Szekeres képviselő urak javaslata. 

Kormányálláspont? 
 
BRUNNER GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 6. számú módosító javaslat a gazdasági bizottság javaslata. Kormány?  
 
BRUNNER GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a gazdasági 

bizottság módosítóját. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.  
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Elnöki zárszó 

Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak és a tisztelt képviselőtársaimnak. A mai 
bizottsági ülést ezennel bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc.) 

 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


