
 
HOB-39/2011. 

HOB-69/2010-2014. 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának 
2011. december 19-én, hétfőn, 15 óra 32 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) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Básthy Tamás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Farkas Zoltán (Fidesz)  
Dr. Simon Miklós (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Rubi Gergely (Jobbik)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bíró Márk (Fidesz) Básthy Tamásnak (Fidesz)  
Borbély Lénárd (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)  
Kulcsár József Ferenc (Fidesz)  Farkas Zoltánnak  (Fidesz)  
Vargha Tamás (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Tóth Gábor (Fidesz) dr. Simon Miklósnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Laban János, a bizottság főtanácsadója  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. György István főpolgármester-helyettes  
 

Megjelentek  
 
Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor, a Budapest Főváros Vagyonkezelő 
Központ Zrt. vezérigazgatója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 32 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén.  

Megállapítom, hogy 11 fő személyesen van jelen, 4 fő pedig helyettesítési megbízást 
adott, így 15 fővel a bizottság határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Egy napirendi javaslatom van:  mentesítési 
kérelem a közbeszerzési törvény hatálya alól. 

Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a napirendet a 
bizottság egyhangúlag elfogadta. 

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

Rátérünk ennek megtárgyalására. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. György István 
urat, Budapest főváros főpolgármester-helyettesét, illetve Nagyunyomi-Sényi Gábor urat, a 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját. (Rubi Gergely megérkezik az 
ülésre.) 

Tisztelt Bizottság! Az írásos mentesítési kérelmet a futárpostában megküldtük. Az 
előterjesztés a „Fűtött utca” program keretében kialakítandó éjjeli menedékhely és nappali 
melegedő céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozik. (Ágh Péter megérkezik az ülésre.) 

Elsőként megadom a szót a főpolgármester-helyettes úrnak az előterjesztés rövid 
ismertetésére, majd ezt követően hangoznak el a képviselői kérdések, vélemények, és azután 
szavazunk.  

Parancsoljon, főpolgármester-helyettes úr! 
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN főpolgármester-helyettes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Korábban már jártunk itt a főváros képviseletében mentesítési 
kérelemmel. Nem szeretném most részletesen ismertetni ezt az előterjesztést, de a 
belügyminiszter úr és a főpolgármester úr megállapodása alapján, valamint a NEFMI 500 
millió forintos támogatási összeggel történő projektköltség-emelésével kapcsolatban egy 
újabb előterjesztést tárgyalt a Fővárosi Közgyűlés, és ennek a részletezését, a részletes 
felhasználását tartalmazza az előterjesztés. Szeretnénk kérni a tisztelt bizottság pozitív 
döntését, hogy a programot végre tudjuk hajtani. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.)  
Amennyiben nincs, megkérdezem, hogy ki az, aki a kiosztott 29. sorszámú bizottsági 

határozat tervezetének elfogadását támogatja. Aki igen, kérem, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a bizottság a 29. számú 
határozattervezet elfogadásával megadta a felmentést a közbeszerzési törvény alkalmazása 
alól. 
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Tisztelt Bizottság! Napirendi pontunk tárgyalásának végére értünk, a mai napi 
munkájukat megköszönöm. A főpolgármester-helyettes úrnak további szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 34 perc) 

 

Dr. Kocsis Máté 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 

 


