
 
 

Ikt.sz.: OKB/59/2013.  

OKB-44/2013. sz. ülés 
(OKB-152/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. december 4-én, szerdán, 14 óra 22 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt(Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Kovács Péter (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 22 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Megkezdenénk a bizottság ülését.  

Egy napirendi pontunk van, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/13219. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslat megvitatása.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 8-an személyesen vannak jelen, 8-an pedig 
képviseltetik magukat a bizottsági ülésen, ami azt jelenti, hogy határozatképesek vagyunk. 

Aki el tudja fogadni a napirendet, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) Elfogadtuk.  

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/13219. szám) 
(Dr. Papcsák Ferenc, Dr. Vas Imre, Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az a kérdésem, hogy az előterjesztő nevében Papcsák képviselő úrnak, illetve a 
Belügyminisztérium részéről Szaló Péter helyettes államtitkár úrnak mi az előterjesztéssel 
kapcsolatos véleménye.  

Parancsoljon! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel 

az előttünk fekvő bizottsági módosító javaslatra, nyilatkozatom az, hogy igen, így 
támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném megkérdezni Szaló Péter helyettes államtitkár urat, 

hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tárcavéleményt 

tudok mondani.  
 
ELNÖK: És mi a tárca véleménye?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk a 

javaslatot. Ez a javaslat megteremti az összhangot az épített környezet alakításáról, 
védelméről szóló törvénnyel, egyúttal védi a zöldfelületeket is.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Ennek alapján kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) 14 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nemmel támogattuk. Köszönöm 
szépen.  

Van még egy kiegészítő ajánlás, amely Szűcs Lajos nevéhez fűződik, amely a 
sarkalatos részt pontosítja. Gondolom, hogy ezt a technikai részt tudja támogatni a tárca és az 
előterjesztő. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A 

bizottsági indítvány tartalmaz egy sarkalatos, erre vonatkozó javaslatot, amit a bizottság az 
előbb megszavazott, úgyhogy ezzel akkor össze kell nézni, hogy a koherenciát hogy lehet 
biztosítani. 
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ELNÖK: Jó, akkor maximum majd behozzák zárószavazás előttiként, ha szükséges. 
(Dr. Szűcs Lajos jelzésére:) Maradjunk annyiban, hogy akkor a Szűcs képviselő úr 
visszavonja ezt a kiegészítő ajánlást.  

Köszönöm szépen a bizottság munkáját.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 25 perc.) 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


