
 
HOB-25/2011. 

(HOB-55/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2011. október 24-én, hétfőn 8 óra 30 perckor  

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

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

1. Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §. 

alapján.) (Döntés bizottsági határozatról) Meghívottak: Budapest Főváros 

Önkormányzata képviselői   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz) alelnök 
Bíró Márk (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz)  
Földi László (KDNP) 
Dr. Dorosz Dávid (LMP) 

  

Helyettesítési megbízást adott   
 
Básthy Tamás (KDNP) Csampa Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) Farkas Zoltánnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Vargha Tamásnak (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP) 
  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. György István főpolgármester-helyettes 

Megjelent 

 Nagyunyomi-Sényi Gábor, a Budapest Főváros Vagyonkezelő 
vezérigazgatója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Üdvözlöm önöket az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának ülésén. Először a határozatképesség megállapítására kerül sor. Hét fő 
személyesen van jelen, helyettesítési megbízást pedig hat fő adott, megállapítom, hogy a 
bizottságunk helyettesítésekkel együtt 13 fővel határozatképes.  

A kiküldött meghívóhoz képest nincsen változás a napirendünkben. Egy napirendi 
javaslat van: mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól. Kérdezem, hogy ki az, aki a 
napirendi javaslattal egyetért. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta.  

Mentesítés a közbeszerzési törvény hatálya alól (2003. évi CXXIX. tv. 29. §. 
alapján.) (Döntés bizottsági határozatról) 

Rátérünk ennek megtárgyalására. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. György 
István urat, Budapest főpolgármester-helyettesét és Nagyunyomi-Sényi Gábor urat, a Fővárosi 
Vagyonkezelő Központ vezérigazgatóját. Egy írásos mentesítési kérelmet kaptak a tisztelt 
képviselők, melyet a futárpostával megküldtünk: a fűtött utcaprogram keretében kialakítandó 
éjjeli menedékhely és nappali melegedő céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozik a kérelem. 
Megadom a szót a főpolgármester-helyettes úrnak az előterjesztés rövid szóbeli ismertetésére, 
majd ezt követően következnek a kérdések és a vélemények. Parancsoljon, főpolgármester-
helyettes úr! 

Dr. György István szóbeli előterjesztése 

DR. GYÖRGY ISTVÁN főpolgármester-helyettes: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Ahogy elnök úr elmondta, egy írásbeli mentesítési kérelemmel fordult Tarlós 
István főpolgármester úr a bizottsághoz. A meghirdetett társadalmi megbékélés programon 
belül egy fűtött utca projektet indított a fővárosi önkormányzat, amely az élethelyzetükben 
kiszolgáltatott emberek sorsán kíván javítani, és ennek érdekében újabb három ingatlant 
szeretnénk még ebben a fűtési szezonban ezeknek az embereknek a rendelkezésére bocsátani 
úgy, hogy ez, ahogy elnök úr szintén már említette, éjjeli menedékhely legyen és nappali 
melegedő is egyben. A kérelemben részletesen felsoroltuk azokat a beruházási igényeket, 
összegszerűsítve, amelyekre kérjük a közbeszerzési törvény vonatkozó szakasza alapján a 
mentesítést. A belügyminiszter úr a Start-munkaprogram keretében mintaprojektnek 
minősítette ezt a projektet.  

Szeretnénk kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a kérelemnek és a határozati 
javaslatnak megfelelően, hogy a főváros ezeket az ingatlanokat minél hamarabb át tudja 
alakítani és rendeltetésszerűen hajléktalan sorsú emberek megsegítésére rendelkezésre tudjuk 
bocsátani. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, javaslom, hogy a kiosztott 26. számú bizottsági 
határozattervezetről szavazzunk. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki ezzel egyetért. 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt, a bizottság 14 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadta a határozattervezetet. Megállapítom, hogy a bizottság a 26. számú 
határozattervezet elfogadásával egyben megadta a felmentést a közbeszerzési törvény 
alkalmazása alól. Tisztelt Bizottság! Megköszönöm, hogy tudtak alkalmazkodni a gyors 
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időpontváltozáshoz. A kissé családias, de fontos bizottsági ülésünket napirendjeink végeztével 
lezárom. Köszönöm mindenkinek a munkáját.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 37 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke  

  
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


