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Napirendi javaslat  
 

1. Tag delegálása a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságba  

(A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/I. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gyutai Csaba (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)  
Talabér Márta (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot mindenki megkapta. Van-e ettől eltérő 

javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk. Aki a napirendet elfogadja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
megszavazta a napirendet.  

Tag delegálása a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságba   
(A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/I. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján) 

Az első napirendi pontunkat megnyitom, amely tag delegálása a Kiemelt Nemzeti 
Emlékhely Bizottságba.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem olyan régen fogadta el a parlament a kulturális 
törvénynek a módosítását, és ennek a módosításnak az eredményeképpen a Kiemelt Nemzeti 
Emlékhely mellé egy bizottságot kell felállítani, amelynek elnöke az Országgyűlés elnöke, 
tagjai a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság által delegált személy, a kultúráért felelős 
miniszter által delegált személy, az Országgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága 
által delegált személy, valamint a házbizottság által jelölt személy. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek a kötelezettségünknek eleget kell tennünk, ezért 
javaslom, hogy a bizottság is delegáljon egy személyt a Kiemelt Nemzeti Emlékhely 
Bizottságba. Javaslom Wachsler Tamást, akit mindenki ismer, hiszen már kétszer prezentálta 
itt nálunk a Kossuth tér felújításával kapcsolatos terveket, elképzeléseket. A javaslatról 
konzultáltam a Ház elnökével is, aki szerint a javaslat megfelelő.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ettől eltérő személyi javaslata. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk.  

Határozathozatal 

Aki támogatja Wachsler Tamást a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság tagjának, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Wachsler Tamást delegálja a Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottságba. Köszönöm szépen, képviselőtársaim.  

Elnöki zárszó 

A napirendi pontot lezárom, a bizottsági ülést pedig berekesztem.  
Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris ülésre, és minden hivatali dolgozónak, 

munkatársunknak és képviselőtársamnak áldott, békés ünnepeket kívánok.  
Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 32 perc)  
 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


