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Napirendi javaslat

1.  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényjavaslat (T/32. szám) (Kósa Lajos, Rácz Róbert, Lasztovicza Jenő, Tasó László, Dr.
Tiba István, Dr. Tóth József, Rogán Antal, Tarlós István, Dr. Szűcs Lajos, Kocsis Máté, Dr.
Kovács Zoltán, Dr. Cser-Palkovics András és Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

2.  A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/44. szám) (Pokorni Zoltán és Dr. Szabó Erika (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

3.  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) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

4.  A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/27. szám) (Rogán Antal
és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Habis László (KDNP) alelnök
Dr. Apáti István (Jobbik) alelnök
Dr. Bóka István (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Pál Tibor (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:
Kósa Lajos (Fidesz) Rácz Róbertnek (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 08 óra 00 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó

reggelt kívánok! A bizottság ülését megnyitom itt a Parlament egyik legszebb termében, a
delegációs teremben, ez a bizottsági elnöki értekezletnek egyébként a helyszíne is. Úgyhogy
ilyen szép környezetbe ritkán fog eljutni majd a bizottság - azt kell mondjam – az
elkövetkezendő időszakban.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, hiszen tizenkettő fő személyesen van
jelen, hárman helyettesítik magukat. Így a bizottság megkezdheti a munkáját. Az írásban
kiküldött napirendhez van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor a
meghívóban jelzett napirendet szavaztatom. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangúlag elfogadta a bizottság az írásos napirendi javaslatot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényjavaslat (T/32. szám) (Kósa Lajos, Rácz Róbert, Lasztovicza Jenő, Tasó László,
Dr. Tiba István, Dr. Tóth József, Rogán Antal, Tarlós István, Dr. Szűcs Lajos, Kocsis
Máté, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Cser-Palkovics András és Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Első napirend a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
törvényjavaslat, T/32. szám alatt. A módosító indítványok a május 25-i tervezetben kerültek
benyújtásra. Tekintettel arra, hogy a kormány ismét nincs jelen, ezért őket nem tudjuk
megkérdezni, az előterjesztők közül többen jelen vannak. Az 1-es ajánlási pontban Ivády
Gábor képviselő módosító indítványa… bocsánat, ez visszavonásra került.

Apáti István és társai javaslata. Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság?
(Szavazás.) (Közbeszólás.) Az 1-esnél tartunk. István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném mondani, hogy gyorsolvasásban nem
igazán tudtam megállapítani a javaslattevőt.

ELNÖK: Nincs itt a javaslattevő.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Akkor egy szakértő meg tudná-e mondani, hogy mi
a különbség a kettő között. Ránézésre ugyanaz. Miért nem támogatja az előterjesztő?

ELNÖK: Mert nem illik bele abba a koncepcióba, amit az előterjesztő mint
törvényjavaslatot előterjeszt. Az i) pontnak más a szövegezése. Ez az utolsó pont. Jó, akkor
haladjunk. Akkor szavazhatunk-e? (Nincs jelentkező.) Az 1-es ajánlási pontot a bizottság
támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

A 2-es pontot a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.
A 3-as Apáti István és társai javaslata. Van-e kérdés vagy hozzászólás? (Nincs

jelentkező.) A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Három igen, a bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 4. Varju László és társai módosító javaslata. A bizottság? (Szavazás.) Egyharmada
sem támogatja. Az 5-ös Apáti István és társai javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 6-os Balczó Zoltán és társai javaslata. A bizottság? (Szavazás.) Egyharmada sem
támogatja.

A 7-es Ivády Gábor javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Egyharmada sem
támogatja.
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A 8-as Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 9-es ajánlási pont. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 10-es Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) (Zaj.)
Számoljunk! A titkár úr számolása szerint nincs meg az egyharmad sem.

A 11-es ajánlási pont következik, Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a
bizottságot. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 12-es Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 13-ast a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság támogatja.
A 14-es Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 15-ös Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 16-os Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 17-es szintén Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 18-as Apáti István és társai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság

egyharmada sem támogatja.
A 19-es Apáti István és társai javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 20-as Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 21-es Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 22-es szintén Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 23-as Bana Tibor és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 24-es Apáti képviselő és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 25-ös Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 26-os Bana Tibor és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 27-es Kővári János képviselő javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) A

bizottság támogatja.
A 28-as Ivády képviselő úr javaslata. Támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) A bizottság

egyharmada sem támogatja.
A 29-es Ivády képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A bizottság

egyharmada sem támogatja.
A 30-as Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 31-es Apáti István és társai javaslata. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) A

bizottság egyharmada sem támogatja.
A 32-es Ivády Gábor javaslata. A bizottság? (Szavazás.) Egyharmada sem támogatja.
A 33-as Ivády képviselő úr javaslata. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.)

Egyharmada sem támogatja. Köszönöm szépen. Az 1-es napirendi ponttal végeztünk.
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A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/44. szám) (Pokorni Zoltán és Dr. Szabó Erika
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 2. napirendi pont, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény módosításáról szóló, T/44-es sorszám alatt benyújtott javaslat. Pokorni
Zoltán és dr. Szabó Erika önálló indítványa. Ehhez készült kiegészítő ajánlás is, amit május
25-i dátummal kellett hogy kézhez kapjanak. És van egy május 25-i, amely Hegedűs Lorántné
képviselő asszonynak az ajánlása. Kérdezem a bizottság tagjaitól, ez az 1-es ajánlási pont, ez
a T/44-es számú törvényjavaslat, más néven lex Turul ügyében. Parancsoljon, képviselő

asszony! (Hegedűs Lorántné: Szavazok.) Ja, szavaz.
Ki támogatja a bizottság tagjai közül az 1-es ajánlási pontot? (Szavazás.) A bizottság

egyharmada sem támogatja.

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) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Következik a 3-as napirendi pont, a közterületi parkolás jogi feltételeinek
megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról
szóló, T/24. szám alatt benyújtott, Rogán Antal és Kósa Lajos képviselők önálló indítványa.
Ehhez érkezett a Gazdasági és informatikai bizottságtól is egy módosító javaslat, ez kiosztásra
került az ajánlások mellé.

Az 1-es ajánlási pontról kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) Tóth
József javaslata. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 2-es Tóth József képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3-as szintén Tóth képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4-es Tóth képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

Az 5-ös Tóth képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

A Gazdasági és informatikai bizottság módosító javaslatát támogatja-e a bizottság?
(Szavazás.) A bizottság többségi szavazattal támogatja.

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/27. szám)
(Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következik a 4. napirendi pont a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése
érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/27-es benyújtott
javaslat, Rogán Antal és Kósa Lajos önálló indítványa. Ehhez is érkezett az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottságától egy módosító javaslat, és a kiegészítő javaslat május
25-i. Ezen haladnánk.

Az 1-es ajánlási pont dr. Tóth József képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e?
(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.
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A 2-es ajánlási pont szintén dr. Tóth József képviselő úr javaslata. A bizottság
támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3-as Tóth képviselő úr ajánlási pontja. dr. Tóth József képviselő úr javaslata. A
bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 4-es Tóth képviselő úr javaslata. dr. Tóth József képviselő úr javaslata. A bizottság
támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

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

A 6-os Tóth József képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyharmada sem támogatja.

A 7-es Tóth képviselő úr javaslata. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság
egyharmada sem támogatja.

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

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága módosító javaslatot nyújtott be.
Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezt a módosító javaslatot. Ki ért vele egyet?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.

Egyebek
Ezzel a napirendek végére értünk. Holnap 9-kor találkozunk az 512-es teremben, ahol

tegnap voltunk, ott várom a képviselőtársakat az írásban megküldött napirendi javaslattal
kapcsolatosan. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 08 óra 15 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


