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Napirendi javaslat  
 

1. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP)  
Hoffman Pál (KDNP)  
Horváth András Tibor (MSZP)  
Pál Béla (MSZP)  
Zakó László (Jobbik)  
Kukorelly Endre (LMP)  
Dr. Vadai Ágnes (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
 

Megjelent  
Dr. Bitay Márton főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 44 perc)  

Az ülés megnyitása  

A napirendi javaslat elfogadása, a határozatképesség megállapítása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, illetve az előterjesztőket és a kedves érdeklődőket. 

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendeket. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítő javaslata. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, 
akkor ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt.  

(Jelzésre:) Egy megjegyzés. Zakó László képviselő úr kér szót. 

Zakó László napirend előtti észrevétele  

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A jegyzőkönyv kedvéért szeretnék 
valamit elmondani. Én éjfél után még a számítógépem mellett ültem, néztem a mai bizottsági 
ülésünk előterjesztését, ott még fenn volt egy törvényjavaslat tárgyalása. Most megérkeztem, 
bekapcsoltam a gépem, a saját frakcióigazgatóm tájékoztatott arról, hogy a héten milyen 
törvényjavaslatok tárgyalására nem kerül sor, rámentem a bizottsági honlapunkra, ahonnan 
lekerült az a törvényjavaslat. Az utolsó frissítés dátuma még múlt heti. Ez gondot jelent, de a 
legnagyobb problémám az, ha most tárgyalnunk kellene, és éjszaka még nem volt fenn, de ha 
hajnali háromkor felteszi ezt a törvényjavaslatot az oldalra, akkor most miről és hogyan 
tárgyalunk. 

Tehát önt mint kormánypárti bizottsági elnököt arra kérem jegyzőkönyvön keresztül 
is, hogy legyen szíves odahatni - mondjuk a kérésem foganatjával tisztában vagyok -, hogy ne 
hozzanak ilyen helyzetbe minket, mert érdemben szeretnénk minden előterjesztéshez 
hozzászólni, és ezt nem tudtuk volna megtenni, ha most ezt nem veszik le. Ha pedig leveszik, 
akkor pedig kérném a bizottságot, hogy tájékoztassanak róla, mert rossz lelkiismerettel 
vezetek otthonról idáig, hogy most milyen készületlenül is érkezem a bizottsági ülésre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm az észrevételét, képviselő úr. Azért írtuk be a lábjegyzetbe a 

meghívónál, hogy amennyiben benyújtásra kerül, akkor tárgyaljuk a mai ülésünkön a 
vagyontörvényt. Nyilvánvaló, hogy menet közben nem került benyújtásra.  

Értelemszerűen, ha ez hajnal háromkor történik meg, akkor nem lehet erről bizottsági 
ülésen tárgyalni. Úgyhogy én, ahogy eddig is, ezután is szeretném azt figyelembe venni, hogy 
a képviselőknek legalább egynapi felkészülési idejük legyen, amennyiben ezt meg tudjuk 
tenni. Mi arra számítottunk, hogy pénteken még benyújtásra kerül a vagyontörvény, és akkor 
hétvégén lett volna elég ideje arra a képviselőtársaimnak, hogy ezt tanulmányozzák. Úgyhogy 
ezért nem is került napirendre.  

Extrém helyzetekre is igyekszünk felkészülni. Nyilván most a törvényhozás 
menetrendje meglehetősen sűrű, ennek ellenére azt megpróbáljuk minden körülmények között 
biztosítani, hogy elég idő maradjon a felkészülésre. Olvasási szüneteket leszámítva 
természetesen.  

Ezzel a megjegyzéssel akkor ezt a kérdést lezárjuk.  

A helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

Megkezdjük a munkánkat. A határozati ív megtekintésével láthatóan határozatképes a 
bizottságunk, tehát érdemi munkát tudunk folytatni. Az 1. napirendi pontunk a helyi 
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önkormányzatokról szóló törvényjavaslat azon módosító indítványairól történő szavazás, 
amelyek bizottságunk hatáskörét érintik. Kilenc ilyen módosító indítványt fedeztünk fel, 
úgyhogy arra kérem képviselőtársaimat, amennyiben önök találtak még olyat, amiről nem 
szavaztunk, akkor azt majd a szavazások végén szíveskedjenek jelezni. (Becsó Zsolt 
megérkezik az ülésre.) Köszönöm. 

Köszöntöm a kormány képviseletében Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes 
államtitkár asszonyt, illetve dr. Bitay Márton főosztályvezető urat, és kérném majd, hogy 
segítsék a bizottság munkáját azzal, hogy az egyes módosító indítványoknál jelzik, hogy mi a 
kormány álláspontja.  

Az önök előtt fekvő ajánlás sorrendjében haladva elsőként a 86. ajánlási számon 
Spaller Endre képviselőtársunk indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugye, itt beszélünk azokról a javaslatokról, amelyek az 

általános vitára való alkalmasság során merültek fel a bizottság részéről, úgyhogy külön 
köszönöm az előterjesztőnek, hogy érdemben foglalkozott a bizottság kérdéseivel, illetve 
nyilván Spaller képviselőtársamnak, aki ezt a módosító indítványt benyújtotta.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 
Köszönöm. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. 

A bizottság egyhangú döntésével támogatja a képviselő úr módosító indítványát. 
95. ajánlási számon Fejér Andor képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Itt is a turizmust érintő kérdésről van szó. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki Fejér Andor képviselő úr indítványát 

támogatja. (Szavazás.) Öt. Köszönöm szépen. Aki tartózkodott! (Szavazás.) Tizenkettő. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

Tehát a bizottság egyharmada sem támogatja.  
119. ajánlási számon Varga Zoltán képviselő úr, illetve képviselőtársai indítványa 

szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság álláspontját kérdezem. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez hat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ez nyolc.  

A bizottság egyharmada sem támogatja az indítványt. 
(A bizottság munkatársának jelzésére:) Bocsánat, az igeneket még egyszer hadd 

kérjem, mert kolléganőm azt mondja, hogy hat igen volt. (Szavazás.) Hat. Bocsánat, akkor 
egyharmad támogatja az indítványt. 

A következő, 187. ajánlási számon Szilágyi Péter képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
A kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Köszönöm. Ez négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. 

A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A következő, 202. ajánlási számon Bús Balázs képviselőtársunk indítványa szerepel. 

A kormány álláspontját kérdezem. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 

képviselő úr indítványát. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. 

A bizottság 12 igen szavazattal, 6 nem ellenében támogatja a képviselő úr indítványát. 
203. ajánlási számon dr. György István képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 

Kettő.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
212. ajánlási számon Varga Zoltán és képviselőtársai indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 

Hat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Köszönöm. 
A bizottság egyharmada támogatja az indítványt. 
629. ajánlási számon Szabó Csaba képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja a képviselő úr 

indítványát. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. Köszönöm. 
Végül 683. ajánlási számon Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Kettő. 
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A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e olyan indítvány, amelyről nem szavaztunk, 

de úgy érzik, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésről van szó. (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor helyettes államtitkár asszonynak és főosztályvezető úrnak 
köszönöm a részvételt.  

Az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek  

A 2. napirendi pontban, az egyebek között van-e valakinek észrevétele, jelzése. (Nem 
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, megköszönöm a bizottság tagjainak a munkáját, további 
eredményes, sikeres napot kívánok. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc)  

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


