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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/44. szám)
(Pokorni Zoltán és dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

2. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/24. szám)
(Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1990. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/27. szám)
(Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Gelencsér Attila (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László alelnök (KDNP) Rácz Róbertnek (Fidesz)
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 39 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz) a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Képviselőtársak! Elkezdenénk a bizottság ülését. Vélhetően az ellenzék is meg fog
érkezni. Lamperth Mónika után szabadon, a határozatképességet mindig a kormánypártoknak
kell biztosítani. Ez esetben megvan, hiszen tizenegy fő személyesen, öten pedig
helyettesítéssel vannak jelen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Az előzetesen jelzett napirenddel kapcsolatosan van-e más napirendi javaslat? (Nincs
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor az előzetesen jelzett napirendről szavaztatnék, ki ért
vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki van ellene? Ki tartózkodott? (Szavazás.)
17 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadtuk a napirendet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/44. szám)

Egyes napirendi javaslat, döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről,
általános vita. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat, T/44-es sorszám alatt.

Az előterjesztők megbízásából Láng Zsolt képviselőtársunk lesz, aki a
törvényjavaslatot felvezeti. Meg is adnám a szót.

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Rövid lennék. Ennek a módosításnak az a célja, hogy az
alkotmánnyal összhangban a fővárosban a kerületi önkormányzatok mint önálló
településszerkezetek ugyanazokat a jogokat megkaphassák, amelyek egyébként ma minden
más települést megilletnek. A módosítás abból állna, hogy a jelenlegi szabályozás szerint,
amelyben a fővárosi önkormányzatnak mindennemű kerületi művészeti alkotás
elhelyezéséhez, lebontásához tulajdonosi hozzájárulást kell adnia, ez megváltozna, és minden
olyan területen, földterületen, épületen, amely a helyi önkormányzat tulajdonában van, a helyi
önkormányzat dönthetne saját hatáskörében, hogy ezt a művészeti alkotást el kívánja
helyezni, le kívánja bontani, tehát a saját testülete. Ez az előterjesztő szerint a rövid
indoklásban le van írva, egyébként az alkotmány 43. és 44. paragrafusával is összhangba
kerül, és így a fővároson belül a kerületek is megkapják azokat a tulajdonosi jogokat, illetve a
képviselő-testületek, amelyek egyébként az országban az összes önkormányzatot megilletik.
Ebben kérjük, hogy a tisztelt bizottság támogassa a képviselői indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatosan? (Jelzésre:) Parancsoljon, Hegedűs Lorántné.
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HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, hogy folyamatban
lévő ügyekre, illetve már álló közterületi műalkotásokra is vonatkozik-e?

ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
nincs, akkor a kérdéseket lezárom, és az előterjesztőnek adok szót.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Gondolom, hogy ennek a törvénymódosításnak az
életbelépése úgy zajlik, mint az összes többinek, tehát a hatálybalépéstől számít,
visszamenőleges hatálya nincs, de nyilvánvalóan ha bizonyos ügyek bekerülnek újra vagy
újra szabályozandók, akkor már a törvénymódosítás szerint kell eljárni.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vitára való
alkalmasságáról, valamint bizottsági előadó állítása

ELNÖK: Köszönöm szépen, van-e hozzászóló? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk
először a tárgysorozatba-vételről. (Szavazás.) Egyhangú.

Általános vitára való alkalmasságáról is dönteni kell tárgysorozatba-vétele után.
Általános vitára való alkalmasságával ki ért egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen,
megállapítom, hogy ez is egyhangú.

Kérdezem, hogy valaki kíván-e bizottsági előadóként szólni a plenáris előtt?
Vélhetően az előterjesztő ott lesz bizottsági előadóként. Láng Zsolt lenne. Van-e kifogása
valakinek Láng Zsolt ellen? (Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm szépen.

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/24.
szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Kettes napirendi pont következik, a közterületi parkolás jogi feltételei megteremtése
érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló
törvénytervezet T/24. szám alatti, Rogán Antal és Kósa Lajos önálló indítványa. Módosító
javaslatok megvitatása következik. Az előbb nem mondtam, de ennél is mondom, a kormány
egyik előterjesztés vitájában sem vesz részt, ezért nem is kellett értelemszerűen megkérdezni,
hogy a kormány képviselője miként kíván hozzászólni.

A tervezet a május 21-i változat szerint. Megvan mindenkinek? (Jelenlévők
bólintanak.) Jó.

1-es pont Wintermantel Zsolt képviselő módosító indítványa. Összefügg a 2-es számú
javaslattal. Előterjesztő nincs. A bizottság támogatja-e? Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangú.

3-as következik, Jávor Benedek javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
18 igen.

4-es Wintermantel Zsolt képviselő javaslata. Bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
16 igen. Ki van ellene? Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett.

5-ös György István képviselő javaslata. Bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 16 igen. Ki
van ellene? Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság támogatja.

6-os Wintermantel Zsolt képviselő javaslata. Ki ért vele egyet, támogatja-e a
bizottság? (Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene? Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás
mellett elfogadta a javaslatot a bizottság.
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A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1990. évi
LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/27. szám) (A bizottság
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 3-as napirendi javaslat, ez a T/27. sorszámú, szintén Rogán Antal és
Kósa Lajos javaslata. Ez is a május 21-i előterjesztés. Horváth Csaba és Józsa István 1-es
sorszám alatt előterjesztett javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Bizottság
egyharmada sem támogatja.

Következik Jávor Benedek javaslata. (Szavazás.) Jávor Benedek javaslatát ezek szerint
nem támogatja senki, egyharmadot sem kapott.

3-as szintén Jávor Benedek javaslata, támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Bizottság
egyharmada sem támogatja.

4-es Jávor Benedek javaslata. Bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Bizottság
egyharmada sem támogatja.

5-ös Horváth Csaba és Józsa István javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
Bizottság egyharmada sem támogatja.

6-os György István és Wintermantel Zsolt javaslata. Bizottság támogatja-e?
(Szavazás.) 16 igen. Ki van ellene? Ki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a
bizottság támogatja.

7-es Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)
Bizottság egyharmada sem támogatja.

8-as Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)
Bizottság egyharmada sem támogatja.

9-es Jávor Benedek javaslata, támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Bizottság
egyharmada sem támogatja.

10-es Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e? (Szavazás.) Bizottság
egyharmada sem támogatja.

11-es Jávor Benedek javaslata. (Szavazás.) Egy igen, még egy igen, bizottság
egyharmada sem támogatja.

12-es Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)
Bizottság egyharmada sem támogatja.

13-as Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)
Bizottság egyharmada sem támogatja.

14, Jávor Benedek javaslata. (Szavazás.) Bizottság egyharmada sem támogatja.
15-ös Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)

Bizottság egyharmada sem támogatja.
16-os Jávor Benedek javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Két igen mellett

a bizottság egyharmada sem támogatja.
17-es Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)

Bizottság egyharmada sem támogatja.
18-as Jávor Benedek javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Bizottság

egyharmada sem támogatja.
19, Horváth Csaba és Józsa István javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.)

Bizottság egyharmada sem támogatja.

Egyebek

Köszönöm szépen, ezzel a napirendek végére értünk és szeretném elmondani a
bizottság tagjainak, hogy a hektikus ülésezést, ami különböző helyszíneken, különböző
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időpontokban és különböző napokon van, a parlamenti menetrendhez igazítottuk. Próbáltam
sakkozni, hogy ne kelljen annyiszor a bizottsági ülésre eljönni, de a miniszteri meghallgatást
péntekre jelölték ki. Van olyan miniszter, akit négy bizottság is meghallgat, nekünk maradt a
péntek kilenc óra. Én próbáltam volna csütörtökre hozni, hogy a csütörtöki ülésnapon a
miniszteri meghallgatás is megtörténjen, nem volt működőképes. Csütörtökön azért kell ülést
tartani - a parlament nem ülésezik -, mert éjfélig támogatotti sort kell adni, ezért nem tudtuk a
csütörtöki ülést a miniszteri meghallgatással egybe tenni, így csütörtökön és pénteken is
ülésezünk. Most került kiosztásra az új változatú napirend holnapra. Nem 8.30, hanem 8 óra.
Apáti alelnök úrral tárgyaltam és azt mondta, hogy inkább több időt szánjunk rá, mert több
lesz a módosító. Huszonvalahány módosító van, ezért ő kérte, én hozzájárultam, illetve
kérem, hogy fogadjátok el, hogy 8-kor kezdjünk holnap 8.30 helyett. 9-kor már
határozathozatalok vannak a parlamentben, ezért kell 8-kor kezdeni, hogy ha fél óra nem
lenne elég, akkor ne késsen el senki a szavazásból. Ezért holnap 8-kor találkozunk, a többi
pedig változatlan marad jelen állás szerint.

Köszönöm szépen, akkor a bizottsági ülést befejeztük.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


