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Napirendi javaslat  
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10809. szám)  
(Dr. Dancsó József (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

 

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)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tiba István (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) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő (Fidesz) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 

Elnöki bevezető 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát. A jegyzőkönyv 
tanúsága szerint 11-en személyesen és 5-en helyettesítéssel vannak jelen, tehát a bizottság 
határozatképes.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10809. szám) (Dr. Dancsó József (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Általános vita) 

Egy napirendi pontunk van, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 
módosításáról szóló T/10809. számú törvényjavaslat, Dancsó József képviselő úr önálló 
indítványa. Az általános vitára való alkalmasságról beszélünk. (Szedlák Attila megérkezik az 
ülésre.) 

A képviselő úr személyesen is jelen van, illetve Berczik Ábel főosztályvezető úr is itt 
van az illetékes minisztériumtól.  

Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy kíván-e szóban is bármiféle indoklást 
tenni, vagy pedig a kérdésekre kíván válaszolni.  

Dr. Dancsó József szóbeli kiegészítése 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Főosztályvezető Úr! Azt gondolom, hogy elég egyértelmű és világos ez a rövid 
törvénymódosítás. Úgy gondolom, az indoklást sem kell hosszasan taglalni, hiszen az 
indoklás világosan szól: bizonyos koherenciazavar maradt az államháztartási törvényben, 
amelyet most a parlament ki tud javítani. Ebből kifolyólag szeretném kérni a támogatást, hogy 
az önkormányzatok e tekintetben is könnyebben tudjanak működni az elkövetkezendő 
időszakban.  

Köszönöm szépen. (Gelencsér Attila, Pogácsás Tibor, dr. Apáti István és Hegedűs 
Lorántné megérkeznek az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pihegve, de törve nem, megérkezett a Jobbik delegációja 

is. Nagy tisztelettel akkor megvárjuk őket. Már elkezdtük a napirendi pontot.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a kérdésem, hogy szerintem az előterjesztés valóban 

egyértelmű, és egy problémát orvosok, ami számunkra, önkormányzati tisztségviselők 
számára is nagyon fontos, sőt nekünk a legfontosabb. Ezzel kapcsolatban kérdés van-e, akár a 
minisztérium felé, akár az előterjesztőhöz a bizottság részéről? 

Parancsoljon! 

Kérdések, vélemények, reflexiók 

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A napirendet is elfogadjuk, 
és támogatjuk ezt a javaslatot is. Csak azt szeretném megérdeklődni, hogy miben változott a 
minisztérium álláspontja, hiszen egy héttel, két héttel, négy héttel ezelőtt nem támogatták ezt 
a javaslatot. 

Köszönöm szépen.  

A napirendi javaslat elfogadása 

ELNÖK: Igen, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon elegáns figyelmeztetést. 
(Derültség.) Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot egyébként, hogy el tudja-e fogadni 
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a napirendet. Aki igen, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Akkor azt azért rögzítsük a 
jegyzőkönyvben, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

Visszatérnénk a vitára. Szeretném megkérni a főosztályvezető urat, hogy akkor a 
képviselő úrnak válaszoljon.  

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a bizottság 

tagjait. Bár még nem említettem, de a képviselő úr megelőlegezte, hogy támogatjuk a 
törvényjavaslat mihamarabbi elfogadását. Valóban úgy ítéljük meg, hogy legalábbis a 
jelenlegi nagyon változékony világgazdasági környezetben, nem időszerű áttérni egy ilyen 
sokkal korábbi költségvetési ciklusra, meg az önkormányzatok világa is változik, és még nem 
állt be teljesen egyensúlyosan, így nem, legalábbis ebben az évben egészen biztosan nem 
adottak a feltételek arra, hogy az önkormányzati költségvetéseket már kora tavasszal 
elkezdjék tervezni.  

Ezért a különböző önkormányzati vezetőkkel tárgyalva, illetve Dancsó képviselő úr 
indítványát felkarolva, valóban a kormánynak is az az álláspontja, hogy idén, úgymond, 
hagyományos módon ősszel, a központi költségvetési törvényjavaslat benyújtását követően 
van reális lehetőség a jövő évi önkormányzati költségvetések megtervezése megkezdésének.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, ha megengedi, akkor remélem, hogy 

a próféta szólt önből, és valóban hamarosan olyan gazdasági helyzetben leszünk, és az 
önkormányzatok olyan pénzügyi helyzetben egyébként, hogy aktuális lesz visszahozni majd 
ezt a módosítást. Ha megengedi, azért én még jövőre nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni - 
én egy ilyen pesszimista alkat vagyok -, hogy megtervezzük előre majd a következő két év 
költségvetését pöccre.  

Hegedűs Lorántné képviselő asszony jelentkezett. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök úr, csak egy nagyon rövid kérdésem lenne, 

illetve megjegyzésem. A megjegyzéssel kezdeném, hogy azért nagyon sok önkormányzatnál 
már meghozták ezt a határozatukat, tehát a jövő évi költségvetési koncepciójukról már 
szavaztak. Így például az Országgyűlés gazdasági bizottságának az elnöke, Rogán Antal itt, a 
belvárosban már ezt elfogadta.  

Egyúttal azt szeretném kérdezni, hogy azok, akik viszont elfogadták annak rendje és 
módja szerint, fognak-e majd a kormányhivataltól felszólítást kapni, hiszen a Rogán 
képviselőtársunk, polgármester úr sem nyújtotta be a háromnegyed éves beszámolóját, ahogy 
azt pedig a törvény előírta volna neki a költségvetési koncepciója mellé. Tehát kapnak-e 
kormányhivatali felszólítást, hogy ezt még tegyék meg? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Erre nehezen fog főosztályvezető úr válaszolni, szegény, akinek nincs 

utasítási joga a kormányhivatalhoz. (Hegedűs Lorántné: Költői kérdés volt!) Szerintem ez egy 
költői kérdés volt. Biztos vagyok benne, hogy ezt a problémát orvosolni fogjuk, és 
visszahelyezzük az egészet a normál törvényességi mederbe. 

Tud rá válaszolni, kíván rá válaszolni, főosztályvezető úr? 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tökéletesen 

egyetértek elnök úrral. Aki megalkotta már a költségvetési koncepcióját, az törvényesen járt 
el, hiszen október 31-én lesz a határidő. Egészen bizonyosan nem fogja kérni a 
kormányhivatal a szeptember 30-ai teljesítésről szóló beszámolót hozzá. 
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ELNÖK: Kérem, hogy aki a T/10809. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag 
támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.  

Előadónak, ha lehet, akkor Tiba képviselő urat állítaná a bizottság. Aki ezt elfogadja, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Tiba képviselő úr fogja előadni a bizottsági álláspontot.  

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, képviselő úr. A mai ülést bezárom.  
 

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

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


