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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 
2012. szeptember 10-én, hétfőn, 10 órakor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6959. szám)  
(Lázár János és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 

Megjelentek 
 
Budai Miklós főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
László Imre jogi referens  
Kovács József  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 17 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és külön szeretettel köszöntöm az ülésünkön 
megjelent országos kisebbségi önkormányzati vezetőket. Bár közülük előzetesen senki nem 
jelentkezett hozzászólásra, de ha valaki hozzá kíván szólni, ahhoz kérni fogom a bizottság 
hozzájárulását és meg fogom adni a szót.  

Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Demeter Zoltánt Csöbör Katalin, 
Farkas Flóriánt Berényi László, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Kővári Jánost Ékes Ilona, 
Harrach Pétert pedig Varga László helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét 15 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Kérdezem meghívott vendégeinket, hogy a tárgyalandó törvényjavaslathoz kíván-e 
valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Egyelőre nincs hozzászólási igény, de ha később lesz, 
kérem jelezzék, én megszavaztatom a bizottságot és természetesen meg fogom adni a 
hozzászólásra a lehetőséget.  

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6959. 
szám)  
(Lázár János és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Tisztelettel köszöntöm Paulik Antal István főosztályvezető-helyettes urat és 
Budai Miklós főosztályvezető-helyettes urat az Emberi Erőforrások Minisztériumából, 
valamint Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes urat a Belügyminisztériumból.  

Megállapítom, hogy az előterjesztőket senki nem képviseli és megkérdezem, hogy ki 
kívánja ismertetni a tárca vagy a kormány álláspontját.  

A tárcák álláspontjának ismertetése 

DR. BARABÁS ZOLTÁN főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Barabás Zoltán vagyok, a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Feladatok Főosztályáról. Tárcaálláspontot képviselek. A tárca az előterjesztést támogatja.  

 
ELNÖK: Az EMMI-nek mi az álláspontja?  
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN f őosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én is tárcaálláspontot képviselek. A tárca támogatja az előterjesztést.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai részéről kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? 

Berényi László képviselő úr!  

Kérdések, válaszok 

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Barabás úr, 1 forint köztartozás esetén is veszélybe 
kerül egy képviselő mandátuma?  
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ELNÖK: Erre valószínűleg az előterjesztő tudna válaszolni, de azért megadom a szót 
Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes úrnak.  

 
DR. BARABÁS ZOLTÁN főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): Én az 

önkormányzati képviselők tekintetében tudok nyilatkozni. Ha neki köztartozása van, akkor 
összeférhetetlen lesz, azonban a módosító indítvány nem a gazdasági összeférhetetlenség 
esetét, hanem a bűncselekménnyel összefüggő méltatlansági, illetve összeférhetetlenségi 
szabályokat szabályozza.  

 
BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Így tiszta a dolog. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Van-e még kérdés, megjegyzés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni 

fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

Előadót kell állítanunk, de az előadó személyét később fogjuk kijelölni.  

Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése vagy valamilyen bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a részvételüket és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 22 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


