
 
Ikt. sz.: OKB/21-1/2013. 

 

OKB-18/2013. sz. ülés 
(OKB-126/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. május 14-én, hétfőn, 9 óra 16 perckor  

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) 5 

Szavazás a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 5 

Egyebek 5 

 

 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával 
összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám)  
(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)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) Dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül 13-an 
személyesen, 5-en pedig helyettesítéssel vannak jelen, így a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslatot mindenki kézhez kapta. A napirendi javaslattal kapcsolatban 
kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet a napirendi javaslattal? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám) (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

1. napirendi pontunk az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő 
átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló T/11110. számú törvényjavaslat.  

Szeretném bejelenteni, hogy az eredeti módosító javaslatot, amit tegnap nyújtottam be, 
visszavonom és helyette egy bizottsági módosító javaslatot szeretnék elfogadtatni, amely a 
Belügyminisztériummal történt egyeztetések után pontosításokat tartalmaz, hogy minden a 
jogszabályoknak megfelelően legyen módosítva. Mint mondtam, ezt bizottsági módosító 
javaslatként fogjuk benyújtani.  

Tisztelettel üdvözlöm dr. Szaló Péter helyettes államtitkár urat és kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca támogatja a 

bizottsági módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kinek van kérdése, észrevétele a bizottsági módosító 

javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.)  

Szavazás a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását? (16) Ki nem támogatja? (0) 
Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
3 tartózkodás mellett támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése vagy bármilyen bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, mindenkinek megköszönöm a munkáját és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 18 perc)  

 
 

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


