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Napirendi javaslat  
 

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/11212. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csizi Péter (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Szemereyné Pataki Klaudiának 
(Fidesz) 
Bagdy Gábor (KDNP) Gaal Gergelynek (KDNP)  
Pál Béla (MSZP) Dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
 
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 
 

Megjelentek  
 
Prutkay János szakértő, Belügyminisztérium  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 47 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TALABÉR MÁRTA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és megnyitom az Ifjúsági szociális, családügyi és 
lakhatási bizottság június 26-ai ülését.  

A mai ülésünkre a következő napirendi javaslatot teszem. Elsőként a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása, második pontban az egyebek.  

Van-e valakinek ettől eltérő javaslata? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, 
hogy aki ezzel egyetért, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.  

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes 
államtitkár asszonyt, illetve Prutkay János szakértő urat.  

A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11212. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása)  

Bizottságunk a bizottságot érintő ajánlási pontok esetében kell, hogy szavazzon.  
Elsőként az 1-es ajánlási pontról kérdezném az előterjesztő álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontját képviseljük, és az 1-est, 
ha Balla György képviselő úr javaslatáról van szó? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Akkor azzal egyetértünk, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ők hogyan 

vélekednek erről. Aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 2-es ajánlási pont esetében kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem értünk egyet, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját. Aki támogatja? 

(Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 3-as ajánlási pontról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság álláspontját. (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 4-es ajánlási pontról mi az előterjesztő álláspontja? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Aki támogatja? (Szavazás.) Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk. Köszönöm szépen. 

Az 5-ös ajánlási pontról mi az előterjesztő álláspontja? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 6-os ajánlási pontról mi az előterjesztő álláspontja? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 
A 11-es ajánlási pontról mi az előterjesztő álláspontja? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogattuk. Köszönöm szépen. 
Végül a 14-es ajánlási pontról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk, illetve 1 tartózkodással. Köszönöm szépen. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: A napirendnek vége.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, akkor mindenkinek jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc) 

  

Talabér Márta 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


