
 
 

Ikt.sz.: OKB/16-1/2013.  

OKB-14/2013. sz. ülés 
(OKB-122/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. április 22-én, hétfőn, 16 óra 7 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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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)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)  
Szekó József (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
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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: 16 óra 07 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az önkormányzati bizottság ülésén megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy 
13-an személyesen, 10-en pedig 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) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Egyetlen napirendi pontunk van, ez pedig a T/10809. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslat kérdése, Varga Zoltán és dr. Tóth József képviselő urak 
módosító indítványa.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztő Dancsó József képviselő urat, és Berczik Ábelt 
az NGM főosztályvezetőjét.  

Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 
Köszönöm szépen.  

Szeretném megkérdezni az előterjesztő képviselő urat, illetve főosztályvezető urat, 
hogy van-e észrevételük, illetve mi az álláspontjuk a módosító indítvánnyal kapcsolatban.  

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Jó napot kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Nem támogatom a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Berczik urat kérdezem. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Üdvözlöm az 

Önkormányzati és területfejlesztési bizottságot. Részünkről sem támogatható a módosító 
indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értelmezem, akkor a minisztérium sem 

támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Jelzésre:) Tóth úrnak 
megadom a szót. 

 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Kérem azt, hogy fontoljuk meg, hisz életszerűbb a november 30-a. Életszerűbb azért, mert a 
főszámok akkor már rendelkezésünkre állnak. Életszerűbb azért, mert szeptember 15-ig van 
az adófeltöltés, ami igazándiból október elején jelenik meg; az október végi számlák, azok 
október közepéig érkeznek be mindenegyes önkormányzathoz, annak a lekönyvelése meg 
minden egyéb úgy történik meg, hogy utána még az egy-háromnegyedéves beszámolót el kell 
vinni a bizottságok elé, el kell vinni a képviselő-testület elé. Tehát sokkal életszerűbb a 
november 30. Emlékeztetnék arra, hogy választás évében egyébként is minden előkészületet 
meg kell csinálni, és akkor is november 30-a, ha jól emlékszem, az életben lévő Áht. alapján, 
a koncepció beterjesztése.  

Különösen úgy, hogy a reggeli érvelés az volt, hogy a két héttel ezelőttihez képest meg 
a másfél-két hónappal ezelőttihez képest a világgazdasági helyzet miatt fogadtatott el ez a 
módosító javaslat, illetve az előterjesztés. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor most már valóban szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja a módosító 
indítványt? (Szavazás.) 5 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki az, aki ellene 
van? (Szavazás.) 16 nem. Nem fogadta el a bizottság. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 12 perc.) 

 
 
 
 
 
 

  Habis László 
a bizottság alelnöke 

 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


