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Napirendi javaslat

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi

XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2238. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke

Dr. Apáti István (Jobbik) alelnök
Dr. Bóka István (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Kósa Lajos (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Üdvözlöm a bizottság jelen lévő tagjait, a kormány szakértőit, a meghívott kedves
vendégeket. A bizottságnak két új tagja van, közülük Szedlák Attila jelen is van, akit örömmel
és tisztelettel köszöntök, és jó munkát kívánok neki.

Megállapítom, hogy a bizottsági ülésen 17 fő személyesen és 5 fő helyettesítéssel
képviselteti magát. Tehát a bizottsági ülés határozatképes.

A napirendhez nem érkezett módosítási javaslat. Kérem, hogy amennyiben nincs
további észrevétel… Van észrevétel? Apáti alelnök úré a szó, parancsoljon!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igazából már csak egy kérdés lenne, mert tartok tőle,
hogy eső után köpönyeg állapotban vagyunk, hogy mi az oka annak, hogy a köztisztviselői
törvényt módosító T/2241. számú törvényjavaslatot csak a Munkaügyi bizottság tárgyalja, az
Önkormányzati pedig nem. Úgy gondolom, hogy tárgy szerint hozzánk is tartozna. A múlt
héten én alelnök urat kérdeztem, akkor abbéli reményét fejezte ki, hogy ezen a héten
napirendre kerül. Nem akarom én elakasztani az ügymenetet, csak érdeklődöm, hogy mi
ennek az oka. Köszönöm.

ELNÖK: Hát most nem tudok az okot illetően választ adni. (Közbeszólás: Az
alkotmányügyi rontotta el?) Nyilván ügyrendi oka van ennek.

Nos, az a kérésem, hogy a napirend elfogadásáról szavazzunk. Ki az, aki egyetért a
napirenddel? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2238. szám) (Módosító
javaslatok megvitatása)

Az első napirend a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/2238. számú törvényjavaslathoz
benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A kiosztott ajánlástervezet szerint haladunk.
Kérem továbbá, az időtakarékosságra tekintettel külön jelezzék, amennyiben indoklást is
kérnek az előterjesztőtől. Először a benyújtó képviselőt illeti a szó, majd a benyújtó képviselőt
illeti a szó, egyetért-e vagy sem a módosító javaslatokkal. Viszontválaszra a módosító
javaslatot tevőnek van lehetősége.

Kérdezem, hogy van-e benyújtó képviselői vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor a minisztérium képviselőjét kérem, hogy nyilatkozzék, hogy egyetért-e a javaslattal
vagy sem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 1-est nem
támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

A 2-es módosító javaslattal kapcsolatban kérdezem a minisztériumot.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag
támogattuk. Köszönöm szépen.

Szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy van-e egyéb módosító javaslat. (Nincs
jelentkező.) Köszönöm szépen.

Egyebek

Egyebek, Szilágyi Péter, tessék!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyebek napirendi
pontban szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra az ÁSZ-vizsgálatra, ami Esztergom
gazdálkodási rendszerével kapcsolatban lezajlott. A vizsgálat lezárult, az ÁSZ megküldte a
jelentést a polgármesternek, illetve az érintetteknek. Nem értem, hogy az ÁSZ
közleményében miért szerepel az, hogy nem kell nyilvánosságra hozni a jelentést, amikor az
ÁSZ törvény 18. szakasza egyértelműen leírja, hogy nyilvánosságra kell hozni. Nem
mérlegelési kérdés ez, hanem kötelezettség. Szeretném, hogyha a bizottság ezt a kérdést
megtárgyalná, mindannyian látjuk az Esztergomban kialakult helyzetet, a legújabb hírek
szerint megint a közvilágítás működése forog veszélyben. Nagyon szeretném megismételni
azt a múltkori felvetésemet, hogy a bizottság hallgassa meg Tétényi Évát, illetve Medgyess
Tamást a jelenlegi és a volt helyzetről, és kérem a bizottságot, hogy szavazzon erről a
javaslatomról.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb napirend nem lévén, az ülést bezárom, és holnap
tíz órakor tartjuk a bizottsági ülést. (Közbeszólások: Szavazást kért!) Kértél szavazást? Akkor
kérem, hogy szavazzunk, ki az, aki egyetért, hogy hallgassuk meg. (Szavazás.) Nyolc.
(Közbeszólások: Többség! Látható többség. Volt már ilyen rendszer, amikor ez volt a többség,
igen.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A többség. Akkor a bizottság nem
támogatja. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc)

Habis László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


