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Napirendi javaslat 

 

1. Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/1919. szám)  
(Rogán Antal, Németh Szilárd István, dr. Papcsák Ferenc, Dunai Mónika 
(Fidesz), dr. Simicskó István (KDNP), dr. Fónagy János és Kucsák László 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz) 
Varga József (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntöm a bizottságot az Igazságügyi 
bizottság mai ülése alkalmából. Köszöntöm a bizottság tagjait és a munkatársakat, 
valamint az érdeklődőket. 

Először is a helyettesítés rendjét kérem jegyzőkönyvbe venni: Rubovszky 
György helyettesíti Vitányi Istvánt, Papcsák Ferenc alelnök úr Varga Józsefet, Vas 
Imre képviselő úr pedig Demeter Zoltánt. Teleki László képviselő úr nem helyettesít? 
(Teleki László: Nem, mert érkezik a képviselő úr.) Jó, így is határozatképesek 
vagyunk. 

A napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Két napirendi pontunk van: az egyik az önkormányzatokat 
érintő törvények módosításáról szóló T/1919. számú törvényjavaslat, valamint az 
„egyebek”. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki a napirenddel kapcsolatban 
észrevételt tenni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. 

Kérdezem, ki fogadja el a napirendet. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag - Teleki képviselő 
úr is - elfogadta. 

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 
T/1919. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelettel, előttünk van tehát a T/1919. számú törvényjavaslat, amelynek a 
tárgysorozatba vételéről kell dönteni. Az idő szorít, de sajnos nem volt lehetőségem 
korábbi időpontra összehívni a bizottság ülését. 

Az előterjesztők nevében Papcsák Ferenc van jelen. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Fenntartom az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Fenntartja az indítványát. Kérdezem, a bizottság tagjai részéről van-e 

hozzászólás. (Jelzésre:) Van; Teleki képviselő úrnak adok szót. 

Észrevételek, reflexiók 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A Magyar Szocialista Párt nem érti, miért ilyen sürgősséggel tárgyaljuk ezt. 
Azt tudjuk körülbelül, hogy mi az oka ennek a törvényjavaslatnak, így viszont a 
Magyar Szocialista Párt nem tudja támogatni a törvényjavaslatot, azért, mert azt 
gondoljuk, hogy nagyon elhamarkodott, és nincs kidolgozva igazán az ellenzéki 
képviselőkkel vagy éppen a szakértőkkel való megbeszélése ennek a törvénynek. 
Tehát ezért mi nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? Papcsák Ferenc 

kíván reagálni. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Záró 

gondolatként annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos szabályok vannak 
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benne, éppen aktuális ügyek. Van olyan megye, amelyik éppen meg kívánja 
változtatni a megyeszékhelyét, és így tovább, sorolhatnám; fontos pontosítani, hogy 
az újjáalakult Fővárosi Közgyűlés feloszlatásának milyen szabályait határozzuk meg. 
Épp a napokban kezdik el a működésüket; azt gondolom, indokolt ezeknek a 
szabályoknak a pontosítása.  

Elnök úr, köszönöm szépen a szót. (Demeter Zoltán és dr. Bárándy Gergely 
megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs. 

Döntés a tárgysorozatba vételről 

Az a kérdésem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 igen szavazattal - (Teleki László felé:) nem vagy tartózkodik? (Jelzésre:) -, 
1 nem szavazat mellett a törvényjavaslatot tárgysorozatba vette. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Most már csak az „egyebek” napirendi pont van hátra. 
A szerdai bizottsági ülésünkre torlódnak kicsit a napirendek; fogunk küldeni új 

szerdai napirendet, mert bizonyos kérdéseket még pótlólag föl kell venni a szerdai 
ülésre. (Dr. Vas Imre: Elnök úr, kezdhetjük akár előbb is, ha szükséges! - A jelen 
lévők egymás között egyeztetnek.) Tehát akkor nem 10-kor, hanem kezdjük el 9 
órakor a bizottsági ülést, jó? (Nincs ellenvetés.) Jó. Akkor ma délután ki fog menni a 
bizottsági meghívó az új, kibővített napirenddel, és nem szerdán 10 órára, hanem 
szerdán 9 órára hívom össze a bizottság ülését. Így rendben van? (Egyetértés.) Akkor 
ezt így be lehet írni. 

(Dr. Bárándy Gergely: „Egyebek” napirend volt már, elnök úr?) Most van, 
képviselő úr, úgyhogy ha bármi van „egyebekben”, akkor megadom a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Szokás volt és a házszabály előírta és szerintem még most is teszi, hogy 
meg kell alakítanunk kötelező jelleggel az Igazságügyi bizottság ellenőrző 
albizottságát. Úgyhogy én arra teszek javaslatot, hogy ez megtörténjen, tekintettel 
arra, hogy ez házszabályi kötelezettség. (Szávay István megérkezik az ülésre.)  

Én persze hozzáteszem azt is, hogy eddig a szokásjog az volt, és ha jól tudom, 
ezt a bizottságok többsége követte is mostanáig, hogy ennek az elnökét a legnagyobb 
ellenzéki frakció egyik tagja adja. Úgyhogy ilyen felvetéssel szeretnék élni elnök úr 
felé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyszer már volt erről szó, és akkor én kértem, 

hogy halasszuk el; teljesen helyénvaló, hogy ezt szóba hozta képviselő úr. 
Én azt mondom, hogy készítsük elő, és a szerdai bizottsági ülésen ezt tegyük 

meg. (Dr. Bárándy Gergely: Jó.) És most itt van Szávay képviselő úr, úgyhogy akkor 
minden frakció fog tudni arról, hogy a szerdai ülésen meg fogja alakítani az 
Igazságügyi bizottság az ellenőrző albizottságát. Az a kérésem, hogy erre így akkor 
minden frakció szíveskedjen felkészülni. Jó ez így, rendben van? (Dr. Bárándy 
Gergely: Tökéletes. Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy van-e bárkinek még „egyebekben” 
kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a mai bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen a 
munkájukat, a viszontlátásra! Szerdán tehát 9 órakor találkozunk. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


