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Napirendi javaslat

1. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/24.
szám) (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  (Döntés
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP)
Göndör István (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szatmáry Kristóf (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz):
Riz Levente (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz) Wintermantel Zsoltnak (Fidesz)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Megjelentek

Bors Edit (Országgyűlés Sajtószolgálat)
Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő
Dr. Karsai József (Országgyűlés. Jogi Főosztály)
Szabad Rita (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc.)

Elnöki megnyitó

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést kérek, de úgy gondolom, az
első e-mailemből sejtették, hogy nem terveztem a mai napra, sőt erre a hétre nem terveztem
bizottsági ülést egyébként. Azonban itt a T/24-es számú törvényjavaslat tárgyalása során a
Ház apparátusa felfedezte, hogy a bizottsági módosítók azt az egy ominózus problémát,
amiről itt már többször beszéltünk, ez az „elzárt közút, el nem zárt” típusú probléma,
mindenhol módosították, de egy passzusban nem. Ez tipikus koherenciaprobléma, és a
koherenciát ebben az esetben vagy az Alkotmányügyi bizottság kezeli vagy pedig a kijelölt
bizottság, így ebben az értelemben ez a feladat hozzánk került. Kifejezetten a főtitkár úr
kérésére hívtam így most össze rapid formájában a szavazások előtt egyébként a bizottsági
ülést, és ez az egyetlen napirendje egyébként.

Így mielőtt természetesen az érdemi témával foglalkoznánk, először is szeretném
feltenni a kérdést, hogy kinek van megbízása. Legyen szíves, tegye fel a kezét, aki két kézzel
szavaz. Jó magam is ilyen vagyok. (A helyettesítéssel rendelkező képviselők jelentkeznek.) Jó
rendben. Egyébként azt megállapítom, hogy a határozatképesség megvan. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendet ezzel az
egy ominózus napirendi ponttal, illetve az egyebek kérdéskörével. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú.

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/24.
szám) (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Akkor a napirendi pontunk a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése
érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi, megfelelő törvény módosításáról szóló
törvényjavaslatnál egy döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról. A bizottsági
módosító javaslat egyetlen egy pontra vonatkozik. Itt annyit előrebocsátanék a tisztelt
bizottságnak, hogy ugye a Ház ma egyszerre fog dönteni a módosító javaslatokról, mert erről
még nem döntött, és a végszavazás is ugyanezen az ülésen történik meg. Ezt a Házszabálytól
való eltérés teszi lehetővé, amit a Ház elfogadott egy héttel korábban.

A Házszabálytól való eltérés keretébe, a főtitkár úrtól külön kértem is ezzel
kapcsolatban véleményt, természetesen belefér az, hogy akár az utolsó pillanatban beadott
módosító javaslatról is tud dönteni a Ház, amennyiben az kijelölt bizottságtól érkezik. Így a
kijelölt bizottsági témakörnek mi ebből a szempontból megfelelünk, bár nem mi vagyunk az
első helyen kijelölt bizottság, de kijelölt bizottság vagyunk a törvényjavaslat tárgyalása
szempontjából. És ez az egy darab módosító javaslat, amit szeretnék kérni, illetve a Ház
apparátusának a javaslatára javaslom, hogy nyújtsa be a bizottság. Ez arról szól, hogy mivel a
törvényjavaslat 4. §-a, ami az Ötv. 63. § (1) bekezdését érinti, ott is szerepelt ez az ominózus
bekezdés arra, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakra módosítjuk az elzárt magánutakat. Egy következetes elírás volt a
törvényjavaslatnál, ezt gyakorlatilag mindenhol javítottuk már, részben mi, részben az
Alkotmányügyi bizottság. Ez az egyetlen egy pont maradt ki. Ezt, ha jól tudom, akkor írásban
meg is kapták a bizottság tagjai, ez értelemszerűen koherenciazavart szolgáló módosító
indítvány. Tisztelettel kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel.
(Nincs jelentkező.)
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Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a bizottság benyújtsa
ezt a módosító javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy
egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a módosító javaslatról döntöttünk. Én
előterjesztőként ezzel egyetértek, úgyhogy szerintem én ezt röviden alá is írom. (Dr. Józsa
István: A végén nyilatkoztál, elnök úr.) Igen, igen, igen, egyébként formailag teljesen
mindegy, nyilatkozhatok utána is.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontban van egy olyan egyetlen egy dolog, amit szeretnék
megemlíteni. Én kísérletet fogok tenni arra, de ezt az alelnök urakkal még egyszer
egyeztetem, hogy megpróbáljuk kedden tartani a bizottsági üléseket, hogy ne jelentsen plusz
erőfeszítést a szerdai ülésezés a bizottság tagjainak. Most úgy néz ki, hogy a bizottsági elnöki
értekezleten ez az álláspont nagyjából elfogadottá vált. Annak kell kialakulnia, hogy a Háznak
mi a végső menetrendje, és utána csak javaslatokat várunk arra, hogy ez kedd délelőtt vagy
délután legyen. Én azt gondolom, hogy értelemszerűen a plenáris üléshez igazítva fogjuk
tartani mindig a rendes bizottsági üléseket.

A következő rendes bizottsági ülésen már a törvényhozási munkához kapcsolódó egy-
két törvényjavaslatot is tárgyalni kell, és akkor szeretném behozni az albizottságokról való
végleges döntést is a tisztelt bizottság elé.

Van-e esetleg egyebek témakörben bárkinek bármi más vagy akár ehhez kapcsolódó
véleménye. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen. Berekesztem az
ülést és mindenkinek jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 05 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


