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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 00 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek! 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el is kezdjük a munkát, amit 
remélhetőleg gyorsan el is tudunk végezni. A bizottság 10 személyes jelenléttel és 2 
helyettesítéssel határozatképes.  

Elsőként szavazásra bocsátom az írásban kiküldött napirendi javaslatot, amely a 
nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat módosító indítványairól, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvényjavaslat módosító indítványairól szóló vitákat, illetve egy Egyebek napirendi 
pontot tartalmaz. Kérem, aki ezt támogatni tudja, jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.)  

A napirendi javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

El is kezdjük az 1. napirendi pontot. Tisztelettel köszöntöm a helyettes államtitkár 
asszonyt. A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást tőle fogja megkapni a bizottság.  

Kérdezem, hogy előzetesen van-e a bizottsággal megosztandó információja, illetve 
kérdezem, hogy minisztériumi vagy kormányálláspontot fog képviselni.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez az, 

amit tájékoztatásul el kell mondanom, hogy ez csak a tárca álláspontja, kormányzati 
állásponttal nem rendelkezünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát tárcaálláspontot fogunk hallani a nemzeti 

vagyonról szóló törvény módosító javaslatainál.  
El is kezdjük akkor a szavazásokat. A 4. ajánlási ponttal kezdjük, Scheiring Gábor és 

mások által benyújtott módosító javaslat. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja.  

Az 5. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások által benyújtott módosító indítvány. A 
tárca? 

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? A bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

A 7. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. A tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

Következik a 18. ajánlási pont, Bödecs Barna és Korondi Miklós módosító indítványa. 
A tárca álláspontja?  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 
támogatja.  

A 19. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Közbeszólás: Bocsánat, nem.)  
Még egyszer, aki támogatja! (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Megijedtem. 

Tartózkodás? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. (Közbeszólás: Jobb félni, 
mint megijedni.) 

A 20. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások javaslatát a tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 21. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. A tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 22. ajánlási ponton Papcsák Ferenc és Kocsis Máté módosító indítványa. A tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

A 26. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. A tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja. 
A 35. ajánlási ponton György István módosító indítványa. A tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A 36. ajánlási ponton Papcsák Ferenc és Kocsis Máté módosító indítványa. A tárca 
álláspontja?  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. (Bányai Gábor megérkezik a bizottság ülésére.) 

A 38. ajánlási ponton Papcsák Ferenc és Kocsis Máté módosító indítványa.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

A 47. ajánlási ponton Scheiring Gábor és mások módosító indítványa. A tárca 
álláspontja?  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 68. ajánlási ponton Bödecs Barna és Korondi Miklós képviselők módosító 

indítványa. A tárca?  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Ezzel a vagyontörvényhez benyújtott módosító indítványok tárgyalásának végére 

értünk. Lezárom az 1. napirendi pontot, és megköszönöm a minisztérium képviselőjének, a 
helyettes államtitkár asszonynak a tájékoztatást.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) (Bánki Erik, Sebestyén 
László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Továbblépünk a 2. napirendi pontra, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat 
módosító indítványainak megvitatására. (Közbeszólás a tárca részéről: A helyettes államtitkár 
úr a fogyasztóvédelmi bizottság ülésén van. Pár perc múlva fog ideérni.) Az előterjesztő 
részéről viszont Sebestyén képviselő úr itt van, úgyhogy őt fogjuk kérdezni a módosító 
indítványokkal kapcsolatban. Ha befut közben a helyettes államtitkár úr, akkor 
bekapcsolódhat a bizottság szellemi felkészítésébe.  

El is kezdjük akkor a szavazást. A 14. számú módosító indítványt az összefüggéseivel 
együtt bocsátom majd szavazásra.  

Az 1. ajánlási ponton Hadházy Sándor módosító indítványa. Kérdezem az 
előterjesztőt.  
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatva. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.  
A 4. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Az 5. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem. 
A 7. ajánlási ponton Kiss Sándor képviselő úr módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 8. ajánlási ponton Bödecs Barna módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. (Bodó Imre 
megérkezik a bizottság ülésére.)  

A 10. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 12. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem. 
A 14. ajánlási ponton Hadházy Sándor módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag 
támogatja. 

A 15. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem. 
A 16. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK:. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A 17. ajánlási ponton Nagy Andor képviselő úr módosító indítványa. Az előterjesztő 

álláspontja?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

A 18. ajánlási ponton Bödecs Barna módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 21. ajánlási ponton Hadházy Sándor módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 22. ajánlási pont, ugyancsak Hadházy képviselő úr módosító indítványa. Az 

előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 24. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság támogatja. 
Hadházy Sándor képviselő úr módosító indítványa a 25. ajánlási ponton. Az 

előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
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A 28. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
A 37. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 38. ajánlási ponton Hadházy Sándor módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem 

támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

A 39. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 41. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A képviselők közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 42. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 43. ajánlási ponton Magyar Zoltán képviselő úr módosító indítványa. Az 

előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 48. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
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Az 50. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Az 51. ajánlási ponton Nagy Andor és Fejér Andor módosító indítványa. Az 

előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
Az 52. ajánlási ponton Bödecs Barna módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag 
támogatja. 

Az 53. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Az 54. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő?  
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Az 55. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 72. ajánlási ponton Jávor Benedek módosító indítványa. Az előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Végezetül a 75. ajánlási ponton Nagy Andor képviselő úr módosító indítványa. Az 

előterjesztő? 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz), az előterjesztők képviseletében: Támogatjuk. 
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 

Ezzel végére értünk a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényhez érkezett módosító 
indítványok megvitatásának. Lezárom a 2. pontot. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendi pont keretében tájékozgatom a bizottságot, hogy a következő 
ülésünket előreláthatólag december 19-én, hétfőn, fél 11 órakor tartjuk. Erről majd írásban 
tájékoztatjuk a bizottság tagjait. Még csütörtökre a levegőben lóg egy bizottsági ülés, de ezt 
megpróbáljuk elhárítani a rendelkezésünkre álló eszközökkel, amennyiben az első helyen 
kijelölt bizottságot vesszük rá, hogy ülésezzen a kapcsolódó módosító indítványok ügyében. 

Köszönöm a részvételt az ülésen. Ezzel lezárom a mai bizottsági ülést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 15 perc)  

  
 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz  


