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Napirendi javaslat

1. A kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében

szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/89. szám)

(Dr. Hargitai János és Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/59. szám)

(Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/42. szám)

(Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló

indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/58. szám)

(Kósa Lajos, dr. Szakács Imre és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló

indítványa)

(A bizottság feladatkörébe tartozó 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), a bizottság alelnöke
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Gelencsér Attila (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Kósa Lajosnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Tarlós István (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)

Jelenlévő

Barabás Zoltán főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 55 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! A bizottsági ülést megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a
megjelent képviselőket ezen a késői órán.

Akceptáltam az előző bizottsági ülésen felvetetteket, mely szerint, ha a parlamenti
szavazások lezajlanak, utána tartsunk bizottsági ülést, és akkor szerdán nem kell ismételten
vidékről felutazniuk azoknak, akik ott élnek.

A bizottság ülésének megkezdésével kapcsolatos anomáliákért, ha voltak ilyenek,
elnézést kérek azoktól a képviselőktől, akik ezt esetleg félreértették. Az én bizottsági elnöki
kérésem az volt, hogy a szavazások után - és itt a személyi javaslatok utánra gondoltam -
legyen a bizottsági ülés. Aki előbb jött, mert félreérthető volt, attól elnézést kérek.

A regisztráció szerint 15 képviselő személyesen van jelen, 6-an helyettesítéssel
képviseltetik magukat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a napirendi javaslatban szereplő 1. számú
napirendi ponthoz nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat, erről értelemszerűen nem
tárgyalunk. A 2., 3. és 4. napirendi pontok így értelemszerűen 1., 2. és 3. napirendi pontokra
változnak. Kérdezem, van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs.
Akkor ennek megfelelően, az írásban kiküldött javaslatnak megfelelően, illetve az általam
elmondott módosítások szerint szavazunk a napirendről. Ki ért vele egyet? (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/59. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
T/59. szám alatt Kósa Lajos és társai indítványa. A június 7-ei tervezetből dolgoznánk,
kiegészítő ajánlás.

Az 1. ajánlási pont dr. Pósán László javaslata. Van-e kérdés, hozzászólás?

KÓSA LAJOS (Fidesz): A június 7-ei szerint az 1. egész konkrétan az önkormányzati
bizottság…

ELNÖK: Mi a probléma? A kiegészítő ajánlás 1. pontja dr. Pósán László javaslata.
Mindenki így látja, ahogy én? (Kósa Lajos Vásárhelyi Pállal, a bizottság titkárával konzultál.
- Habis László megérkezik az ülésre.) Közben kérdezem, hogy a bizottság tagjai támogatják-e
az 1. sorszám alatt benyújtott javaslatot. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 16
igen. 16-an vagyunk, mert megjött Habis képviselő úr, alelnök úr. Ugye, 16-an vagyunk?
(Hegedűs Lorántné megérkezik az ülésre. - Közbeszólás: Hegedűs Lorántné is megjött.)
Szavaz, képviselő asszony? (Hegedűs Lorántné: Miben? - Derültség.) Ezért kérdezem, hogy
szavaz-e. (Hegedűs Lorántné: Ja, akkor igen.) Jó, tehát 17-en vagyunk. És a 17-ből vannak 7-
en… (Vásárhelyi Pál: Van 7 helyettesítés.) De nem úgy, Pali, én most az arányt szeretném, ha
már megtudnánk. Kérem az igen szavazatokat. Számoljuk már meg! (Szavazás.) Mindenki
igennel szavazott, tehát egyhangú, akkor nem kell számolni.

A 2. és 3. ajánlási pontot az előterjesztő visszavonta.
A 4. pont Pósán László javaslata. Ki ért vele egyet? (Szavazás.) Egyhangú.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Tisztázzunk valamit! A 3-asnak én lennék az előterjesztője.
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ELNÖK: De visszavontad.

KÓSA LAJOS (Fidesz): De nem vontam vissza.

ELNÖK: Énhozzám az az adminisztrációtól érkezett hír, hogy vissza van vonva.

KÓSA LAJOS (Fidesz): De ez lényeges. Itt arról van szó, hogy ha…

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, semmi probléma. Nincs visszavonva.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nincs. Ráadásul én vagyok előterjesztő, és majd, ha
megkérdezed, hogy az előterjesztő mit mond, akkor azt mondom, hogy jó…

ELNÖK: Bocsánat, ennél nem te vagy az előterjesztő.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Én képviselem őket.

ELNÖK: Azért tekintjük visszavontnak, mert az a Házszabály szerinti szabály, hogy
az előterjesztő saját javaslatához nem tehet, kell egy magyar hangját találni hozzá, aki lehetek
akár én is, csak ez ilyen módon nem házszabályszerű. Jól mondom? Ez a 94. § (2) bekezdés
alapján van így. Jó akkor így, Lajos?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Jó, akkor visszavontam.

ELNÖK: A 4-esről szavaztunk.
A kiosztott anyagok közül a bizottsági módosító javaslat következik, amely az

Oktatási, tudományos és kutatási bizottság bizottsági módosító javaslata. Ez az 59/9. számú,
mert van még egy, az az 59/5. számú. Kettő van kiosztva, most az 59/9-esről beszélek. Ez a
törvényjavaslat 102. § (11) bekezdése helyébe új (11) bekezdést ír. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy támogatja-e.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Támogatom, mert ez az a módosító, amit a bizottság nyújtott
be. Ez ugyanaz, mint az enyém, csak azt visszavontam.

ELNÖK: Tehát az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.

Most jön az 59/5. számú, szintén az oktatási bizottság javaslata. Az előterjesztő
támogatja?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? (Dr. Bóka István: Ezt
elfogadtuk… - Kósa Lajos: Nem ugyanaz a kettő.) Nem teljesen ugyanaz. Hadd vezessem már
az ülést, jó? Ha valakinek van mondandója, tegye föl a kezét, nyomjon gombot, és adok szót.
Olyanok vagyunk, mint a tyúkudvar.

Tehát az 59/5-ösről szavazunk. Az előterjesztő támogatja. Ki ért vele egyet?
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen. Ennek a napirendi
pontnak a végére értünk.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/42. számú törvényjavaslathoz
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Következik a helyi önkormányzatokról szóló, hogy leegyszerűsítsem, a T/42. számú
javaslat, Kósa Lajos és társai önálló indítványa, a kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása.

Tisztelettel köszöntöm a Belügyminisztériumból Bekényi főosztályvezető urat.
Barabás kollega is üljön már az asztalhoz, legyen szíves, (Megtörténik.), ne bújjon el, az új
képviselők legalább megismerik.

Először Vitányi képviselő úr javaslata következik, amelyik a június 8-ai tervezet
szerint a kiegészítő ajánlás 1. pontja. Megvan-e mindenkinek? (Közbeszólások: Igen.)

Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e Vitányi képviselő úr javaslatát.

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kormány- vagy tárcaálláspont van?

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Tárcaálláspont van, és igen,
támogatja.

ELNÖK: Igen, a tárca is támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Köszönöm
szépen. A bizottság egyhangúlag támogatja.

Az előterjesztéshez készült egy bizottsági javaslat, amely a következőt szolgálná. A
kihirdetés napján gyakorlatilag még az új önkormányzati rendszer be se lép, csak októberben,
de már a kihirdetés napján hatályba lépne, ez úgymond testidegen lenne a jelenlegi
rendszerben - ez még a régi rendszerben került be -, ezért a kettő együtt lépne hatályba, tehát
az új Ötv. az új Ve. alapján, és akkor a kívülről jövő alpolgármester is attól az időponttól
kerülhetne be a rendszerbe. Gyakorlatilag ezt jelenti ez a bizottsági módosító javaslat. Az
előterjesztőt kérdezem.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Igen.

ELNÖK: A minisztérium?

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: A minisztérium támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodással a
bizottság elfogadta.

Ehhez sincs több módosító javaslat.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/58. számú
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása

Következik a T/58. sorszámú előterjesztés, a Ve., a ’97. évi C. törvény, Kósa Lajos és
társai javaslata.

Az 1. az önkormányzati bizottság ajánlása. (Vásárhelyi Pál: Arról nem kell dönteni...)
Arról nem kell döntenünk, mondja a titkár úr (Kósa Lajos: Mert saját javaslatunk.), mert az a
saját javaslatunk.
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Dr. Dorosz Dávid javaslata a 2. ajánlási pont, a tervezet pedig június 7-ei. Megvan-e
mindenkinek? (Közbeszólások: Igen.)

Akkor a 2. ajánlási pontról kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Dr. Apáti István:
Ez a névjegyzék kifüggesztésének időpontja, ugye? Tehát, hogy 53 nappal előtte kell…- Kósa
Lajos: Ez nem az.) Ez nem az. Ki az, aki elfogadja? (Szavazás.) 8 igen szavazat. Tehát sima
nem.

Szintén Dorosz Dávid javaslata következik. Az előterjesztő támogatja?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A
bizottság nem támogatja, sima nem.

A 4. ajánlási pontban szintén dr. Dorosz Dávid javaslata következik. Az előterjesztő
támogatja?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Sima
nem.

A 6. szintén Dorosz Dávid javaslata. Az előterjesztő támogatja?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Sima
nem.

A 7. szintén Dorosz képviselő úr javaslata. Az előterjesztő támogatja?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja a 7-est. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
Sima nem.

A 8. Győrffy Balázs és Szedlák Attila javaslata. Az előterjesztő támogatja-e? (Nincs
jelzés.) Ez a 14 napos… (Dr. Apáti István: Ez mire vonatkozik?) Ez a külföldi szavazás.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Ez hányas pont?

ELNÖK: Ez a 8. pont, a Győrffy-Szedlák-javaslat. Ez támogatott javaslat. Ezzel nem
változik a határidő. (Kósa Lajos: Ja, bocsánat, ez kerül ki, amit a…) Visszajön az eredeti
állapot, mert kiveszik az új, szűkre szabott határidőt. Ez egyébként a végén lévő határidőt nem
befolyásolja, ez egy közbenső…

KÓSA LAJOS (Fidesz): Bocsánat, elnéztem, ezt támogatom, mert így azt jelenti, hogy
marad az a szövegrész, hogy a szavazást megelőző 8. napig kell kiküldeni, és akkor már a
szavazólap adattartalma jogerőssé tud válni. Tehát igen.
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatja.

A 9-essel nem kell foglalkoznunk.
Most az alkotmányügyi bizottság javaslata következik, ez az 58/20-as. Ez átmeneti

rendelkezésként a 13. §-t teszi be. Ez új szavazókör kialakítására vonatkozik, mert ez főleg a
megyei jogú városokban okozhat problémát. Először kérdezem az előterjesztőt, hogy
támogatja-e.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Igen. Ugyanakkor szeretnék egy tévhitet eloszlatni a
bizottság tagjai között. Nincs olyan hatályos jogszabály, ami azt mondaná, hogy az
önkormányzati választókerületek határa nem metszhet országgyűlési választókerületi határt.
Nincs ilyen szabály. Korábban volt ilyen vélelem, mindenki ezen rugózott, de nincs ilyen.
Köszönöm, és ezt támogatom.

ELNÖK: Apáti képviselő úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ez az a javaslat, amelyet Debrecen Megyei Jogú
Város jegyzője ismertetett nekünk az előző ülésen? Ő volt az, aki ezt megindokolta?

KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem. Az a javaslat a Magyarországon kívüli, a
külképviseleteken bonyolított szavazásra vonatkozik, és ott volt az a szabály, hogy
visszaállítottuk a 8 napot, tehát a szavazólapokat a választásokat megelőző 8. napon kell
kiküldeni a külképviseletekre. Ekkor már azért lehet kiküldeni, mert az adatlapok adattartalma
jogerőssé válik. A 14. ezért nem stimmelt. Ez egy másik javaslat.

ELNÖK: Az előterjesztő tehát támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.)
Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Itt sincs több módosító javaslat.

Elnöki zárszó

A mai napra szánt szent evangéliumnak vége. Köszönöm a megjelenést. Jövő héten
vélhetően lesz bizottsági ülés, még nem tudom, hogy hétfőn, kedden vagy szerdán, menni fog
a meghívó. Viszontlátásra mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 12 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit


