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Napirendi javaslat  
 
 

1. Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 

szóló törvényjavaslat (T/11721. szám)  

(Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása)   

(Kivételes sürgős eljárás keretében) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 17 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a remélhetőleg utolsó nyári bizottsági 
ülésünkön. Bár nem merem elkiabálni, mert bármi lehet. 

Egyetlenegy napirendi pontunk van, ez pedig az egyes közszolgáltatások ellátásáról és 
az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló T/11721. számú törvényjavaslat. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 15-en személyesen és 5-en helyettesítéssel vannak 
jelen, tehát határozatképesek vagyunk. Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy el 
tudja-e fogadni a napirendi pontot. Kérem, aki el tudja fogadni, jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat (T/11721. szám) (Általános vita és a módosító javaslatok 
megvitatása) (Kivételes sürgős eljárás keretében) 

A napirendi ponthoz a Belügyminisztérium részéről Harsányi Zsolt főosztályvezető 
urat jelezték. Szeretném önt megkérdezni, hogy kormány- vagy pedig tárcaálláspontokat fog-e 
mondani majd a módosítókhoz, miután letárgyaltuk az általános vitát.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tárcaálláspontot jelzek majd. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Akkor kezdjük az általános résszel. Gondolom, nem 

kívánja kiegészíteni a főosztályvezető úr, mert oly egyértelmű a javaslat. Van-e valami 
vélemény a bizottság részéről, avagy észrevétel, kérdés az előterjesztőhöz? (Jelzésre:)  

Parancsoljon, Pál Tibor képviselő úr! 

Kérdés, reflexió 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Olvasva a törvénymódosítást, felvetődött 
bennem, hogy hány olyan települést érint, ahol ez a helyzet előállhat, hogy a hulladékszállítás 
nem valósul meg, vagy esetleg ebben gond van. Van-e már ilyen, ami indokolja a törvény 
benyújtását? (Habis László megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Természetesen 

vannak felmérések. Ezeknek még nincsenek egyértelmű eredményei. Elképzelhető, hogy 
szükséges az új törvényjavaslatnak megfelelő eljárási rend alkalmazása, de az bizonyosnak 
látszik, hogy általános közszolgáltatási zavar nem várható. De arra tekintettel, hogy a hulladék 
elszállítása részben kommunális, részben közegészségügyi probléma, ha egyetlen településen 
előfordul, akkor is szükséges a megfelelő intézkedések megtétele.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 
akkor a módosítókra szeretnék rátérni. 

Van egy Sebestyén László által jegyzett módosító javaslat. Azzal kapcsolatban mi a 
tárca álláspontja?  
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DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Elnézést kérek, de ennek a pontos 
tartalmát jelen pillanatban nem látom, nem ismerem.  

 
ELNÖK: Máris a kolléganő odaviszi önhöz. De Pogácsás képviselő úr is segített. 

Köszönjük szépen. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) 17 igennel támogattuk. 
Van egy Láng Zsolt-féle módosító javaslat is.  
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kiváló javaslat, támogatja a tárca. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 

az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 18 igennel támogattuk ezt a módosítót.  
Az a kérdésem, hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság a 

törvényjavaslatot. Aki alkalmasnak tartja, és ezzel támogatja a kivételes, sürgős eljárást, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igennel támogattuk. Aki nem? (Szavazás.) 2 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

A bizottság részéről a többségi véleményt Nagy Csaba képviselő úr fogja elmondani. 
Kisebbségi véleményt akartok, Tibor? (Jelzésre:) Akkor a bizottság részéről Csaba mondja, 
Csaba fog hozzászólni a kérdéshez.  

Köszönöm szépen a tisztelt bizottság mai munkáját. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 20 perc.) 
 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


