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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának
2010. június 29-én, kedden, 11 óra 33 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/416. szám)
(Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Bóka István (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Korondi Miklós (Jobbik)
Ivády Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) Michl Józsefnek (KDNP)
Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Vásárhelyi Pál tanácsadó
Szaiff Béláné titkárnő

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Izsák Rita (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottsági ülést megnyitom. Megállapítom,
hogy tizennégyen vagyunk jelen személyesen, négyen helyettesítéssel képviseltetik magukat.

A napirend elfogadása

Egyetlen napirendi pontunk van, tekintettel arra, hogy kapcsolódó módosító
indítványok érkeztek a tegnap tárgyalt ajánlási pontokhoz, a jelenlegi állás szerint ezt kell
megtárgyalnunk. Kérdezem, hogy van-e más napirendi javaslat. (Nincs jelzés.) Úgy látom,
hogy nincs, akkor erről az írásban megküldött napirendi javaslatról szavaznánk. Elnézést
kérek, hogy először egy déli időpont ment ki, de mindenki érintett 12-től a Parlamentben, azt
gondoltam, hogy ezt a három ajánlási pontot fél óra alatt meg tudjuk tárgyalni. Akkor aki
egyetért a napirenddel, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy
egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/416. szám) (Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Lukács Tamás (KDNP)
képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító
javaslatok megvitatása)

Következik a június 28-i tervezet alapján a három ajánlási pont. Hozzám az az
információ érkezett el, hogy Ivády képviselő úr az 1. és a 2. számú javaslatát visszavonta.
Gábor, jól tudom-e?

IVÁDY GÁBOR (LMP): Igen, mind a kettőt. Az általad benyújtott lényegesen jobb,
mint amit én javasoltam. Az 1. pontot pedig azért vontam vissza, mert a Szabó Timea által
benyújtott, amely azt javasolta, hogy az eredeti törvény szövege maradjon így, az
tulajdonképpen okafogyottá tette. Úgyhogy igen, visszavontam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor egy ajánlási pont van az előterjesztésben, a 3.
ajánlási pont, amit én magam nyújtottam be. Tisztelettel köszöntöm Izsák Ritát a KIM-ből.
Szeretném megkérdezni, hogy a kormánynak mi az álláspontja, vagy tárcaálláspontot mond.

DR. IZSÁK RITA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.)
Időközben 17-re gyarapodtunk személyesen. Ki nem? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett támogatjuk.

Köszönöm szépen. A napirend végére értünk. Mindenkinek jó munkát! Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


