
OTB-6/2011.
(OTB-32/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának
2011. május 23-án, hétfőn, 10 óra 37 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3037. szám)
(Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga Marcell és Gajda Róbert
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Dr. Sós Tamás (MSZP)
Dúró Dóra (Jobbik)
Farkas Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pósán László (Fidesz) Cseresnyés Péternek (Fidesz)
Brájer Éva (Fidesz) Pánczél Károlynak (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Pichler Imre Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, úgy látom, hogy határozatképesek vagyunk, a
bizottsági ülést megnyitom.

Két napirendi pontunk van, a közbeszerzésekről szóló 2003-as törvény módosítása.
Michl József, Nagy Kálmán, Zsiga Marcell és Gajda Róbert képviselőtársaink javaslatának az
általános vitára bocsátása, valamint az egyebek.

Tájékoztatásul közlöm, hogy holnap 9.30 órakor szintén itt ülünk, a holnapi napirendi
pontokat szerintem már kiküldtük, de azért emlékeztetőül: szintén a közbeszerzési törvény, a
ma esetleg benyújtandó módosító javaslatok megvitatása, tehát János, veletek holnap is
találkozunk. Szeretettel köszöntöm Fónagy János államtitkár urat.

A második napirend az önkormányzati közoktatási intézményhálózat megőrzéséről
szóló, jobbikos képviselőtársak által benyújtott javaslat, az önkormányzati közoktatási
intézményhálózat megőrzéséhez szükséges egyes törvénymódosításokról, ha jól értem, ez az
ingatlan forgalomképtelenné tétele, és a harmadik pont a Nemzeti Iskolamentő Alapról szóló,
Osztolykán Ágnes képviselőtársunk által benyújtott javaslat. Ezek tárgyukban összefüggenek,
és ide hoznám be egyebekben az iskolák, szülői szervezetek által a múlt hét végén tartott
demonstrációkon hozzánk eljuttatott petíciók megvitatását, áttekintését. Holnap akkor ezeket
kiosztom.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3037.
számú törvényjavaslat

A mai napirendünk pusztán egy törvénymódosítás, illetve az egyebek. Kérdezem,
hogy ki az, aki a napirenddel egyetért. Kérem, hogy az most emelje fel a kezét! (Szavazás.)
Köszönöm. Ki az, aki ellene van? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelzés.)
Egyhangúlag támogatta a bizottság a napirendet.

Az 1. pont a közbeszerzési törvény módosítása. Parancsolj, mint előterjesztő!

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég részletes indoklást írtunk
az előterjesztéshez, úgyhogy nem kívánnám ezt kiegészíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Fónagy János államtitkár úré
a szó.

Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár kiegészítése

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm,
elnök úr. A kormány, pontosabban a fejlesztési tárca, mint témagazda a módosító javaslatot
támogatja, azzal a megjegyzéssel, hogy mivel tekintettel arra, hogy a közoktatási feladat nem
adható át nem állami fenntartó számára, így a módosító csak a kötelező feladat ellátására
irányulhat. Az előzetes konzultációk alapján az ezt módosító szövegjavaslat módosításként
benyújtásra kerül, úgyhogy a módosított szöveggel a tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Ha jól láttam, az előterjesztő is bólogatott, hogy ezt be fogja
fogadni, illetve be fogja nyújtani az erre vonatkozó javaslatot valaki, mert nyilván az
előterjesztő maga nem módosíthatja magát.

Kérdések, hozzászólások egyben. Hiller István!
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Kérdések, hozzászólások

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Mi támogatni fogjuk, hogy ez a kérdés a plenáris
ülés elé kerüljön. A véleményünket a plenáris ülésen szeretnénk kifejteni. Nem értünk egyet a
javaslattal, támogatjuk, hogy odakerüljön, és ott fogjuk megfogalmazni a véleményünket.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Osztolykán Ágnes alelnök asszony!

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen a szót. Azt mi is támogatni
fogjuk, hogy a Ház elé kerüljön, de mi sem értünk egyet ezzel a javaslattal. Mi azt gondoljuk,
hogy ez az ügy még gördülékenyebbé teszi az iskolák átadását, még kevesebb akadályt rak az
elé, hogy ezek minél gördülékenyebben átmenjenek, de mi is majd a véleményünket a
plenáris ülésen fogjuk elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, az ellenzéki hozzászólóknak kell majd valami
közös álláspontot, ha a bizottság ellenzéki véleményét akarják képviselni. Farkas Gergely!

FARKAS GERGELY (Jobbik): Ha mindenki ilyen szűkszavú a mai bizottsági ülésen,
akkor mi is azok leszünk. Mi is az általános vitára bocsátást támogatjuk, a törvényjavaslatot
nem fogjuk támogatni, és az általános vitában fogjuk elmondani az ellenérveinket.

ELNÖK: Köszönöm. A kormánypártok részéről? (Nincs jelzés.) Felhívom a figyelmet,
hogy bizottsági előadót is kell állítanunk, tehát a hozzászólók ezt kockáztatják. Ezek után is
kérdezem, hogy az előterjesztő nem tud többségi álláspontot képviselni. Kormánypárti
képviselő? (Nincs jelzés.) Hiller István!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Majd a Szocialista Párt felajánlja, hogy Osztolykán
képviselő asszony mondja el az általunk képviselt véleményt is, mint kisebbségi véleményt.
(Révész Máriusz: Ha nincs ellenszavazat, akkor nincs kisebbségi vélemény!)

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazzunk! Aki támogatja az általános vitára való
alkalmasságot, az most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Nincs jelzés.) Aki
tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangú.

A többségi álláspontot Hoppál képviselőtársunk fogja képviselni, ha nem siet haza
Pécsre. (Dr. Hoppál Péter: Itt leszek ma.) Jó. Köszönöm szépen.

Amit Révész Máriusz felvetett, az valóban létező ügyrendi probléma, hogy mivel
nincs ellenszavazat, nincs kisebbség, így nincs kisebbségi vélemény sem. De a kisebbségi
vélemény elhangzik a vitában, nem az elején, amikor az előterjesztő, illetve a bizottsági
képviselők szólalnak meg, hanem egyből utána 60 másodperccel. Tehát ilyen értelemben
akkor megkíméltük a fárasztó egyeztetéstől az ellenzéki pártokat, mindenki az általános
vitában maga képviseli az álláspontját.

Lezártam a napirendi pontot. Államtitkár úrnak, munkatársainak köszönjük a
részvételt.

Egyebek

Az egyebek keretében nekem pusztán ez volt a bejelentésem, amit egyébként már
megtettem az elején, hogy holnap 9.30-kor itt, az általam elmondott négy napirendről
tárgyalunk, plusz az iksz petícióról, merthogy számos petíció van, legalább 4-5, itt majd
kitaláljuk a vita menetét, hogy hogyan fogjuk levezetni, tehát erről fogunk vitatkozni.
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Más észrevételem nincs. Nézem, hogy kíván-e valaki az egyebek napirendi pontban
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nem. Köszönöm, a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát kívánok
mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 46 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


