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Napirendi javaslat  

1. Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5145. szám) (Részletes vita a HHSZ 
44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5128. szám) (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő 
önálló indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt 
bizottság) 

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5137. szám) (Dr. Vitányi István, Dr. 
Tilki Attila, Gelencsér Attila, Tiffán Zsolt, Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Papcsák 
Ferenc, Vigh László (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján) (Kijelölt bizottság) 

4. A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei 
iránti bizalom megóvásáról szóló határozati javaslat (H/5139. szám) (Dr. 
Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Tuzson Bence, Németh Szilárd István (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) 
Teleki László (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Hegyi László helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium) 
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Köszöntöm a 
munkatársakat és mindenkit, aki a munkánkat figyeli. Tisztelettel az írásban 
előterjesztett napirendi javaslatot teszem fel szavazásra. A napirenddel kapcsolatban 
észrevétel eddig nem érkezett. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) 

Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet, és megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló T/5145 számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Első napirendi pontunk: az állami vezetői juttatások 
csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 5145. számú 
törvényjavaslat. A törvényjavaslattal kapcsolatban a bizottságnak részben egy 
háttéranyagról kell dönteni, ezen kívül pedig a házszabályi rendelkezések értelmében 
a részletes vita lezárásáról kell dönteni. Először a háttéranyagról döntünk. Sajnos 
meg kell állapítsam, hogy a kormány részéről nincs jelen senki, de ez nem 
befolyásolja a bizottság munkáját. A háttéranyag öt darab módosító indítványból áll, 
de az öt módosító indítvány összefügg, tehát ezt egyben tárgyaljuk. Az előterjesztők 
egyébként Tóbiás József elnök úr, Harangozó Tamás, Bárándy Gergely, Tóth 
Bertalan, Lukács Zoltán, Tóth Csaba, Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. 
Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a módosító indítványhoz. Jelentkezőt nem 
látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványok elfogadását. Egyben 
szavazunk. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen… (Derültség.) Ki nem? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Kis türelmet kérek, aztán rögtön kaszinózhatunk, csak 
pörgessük le a munkánkat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodással a bizottság 
nem fogadta el.  

Tisztelettel az előterjesztéssel kapcsolatban, mivel nincs itt az előterjesztő, én 
indítványozom, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottság azt az álláspontot 
fogadja el, hogy az előterjesztés a házszabály 44. §-ában foglalt kritériumoknak 
megfelel. Ezzel kapcsolatban észrevétel nincs. Erről is döntenünk kell. Ki az, aki ezt 
elfogadja? (Szavazás.) 8 igen, ellene senki, 2 tartózkodással elfogadtuk. Ezzel a 
részletes vitát lezártuk. Előadót kíván a bizottság állítani? Nincs elfogadott módosító, 
tehát előadót nem állítunk. Az 1. napirendi pontot ezzel elintéztük.  

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény módosításáról szóló T/5128. számú törvényjavaslat  
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. és CLXXXI. 
törvényekkel kapcsolatban Téglásy Pál helyettes államtitkár urat és Lakatos Szabolcs 
Mihály urat tisztelettel köszöntöm az előterjesztők nevében. Ehhez az előterjesztéshez 
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módosító indítvány nem érkezett, ebből kifolyólag háttéranyag sem készült. A 
bizottságnak egyetlen feladata van, nevezetesen az, hogy a Németh Szilárd képviselő 
úr által készített törvénymódosítási javaslat megfelel-e a házszabály 44. §-ában 
foglaltaknak. Nem tudom, a kormány tud-e ebben nyilatkozni.  

 
HEGYI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Igen, elnök úr. Egy helyesbítést szeretnék tenni, Hegyi László vagyok, az EMMI 
helyettes államtitkára és mellettem Téglásy Pál főosztályvezető úr.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek. 
 
HEGYI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca álláspontja, hogy megfelel a házszabálynak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Ki az, aki elfogadja azt az álláspontot, 
amit az államtitkár úr mondott, hogy a házszabályi előírásoknak megfelel az 
előterjesztés? (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki azt mondja, hogy nem felel meg? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság 
megállapította, hogy a házszabályi előírásoknak az előterjesztés megfelel. Egyéb 
teendőnk nincs, tehát a részletes vitát lezárom.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/5137. számú törvényjavaslat   
(Dr. Vitányi István, Dr. Tilki Attila, Gelencsér Attila, Tiffán Zsolt, 
Dr. Hörcsik Richárd, Dr. Papcsák Ferenc, Vigh László (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A törvényjavaslat 
vitája során az előterjesztőket Vitányi István alelnök úr fogja képviselni, és a kormány 
részéről Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár asszony és dr. Bekényi 
József főosztályvezető úr van jelen. Egyetlen módosító indítványunk van, amit Boldog 
István képviselő úr terjesztett be. Kérdezem először az előterjesztő képviseletében 
Vitányi alelnök urat, hogy mi az álláspontja.  

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Most kérdezném a kormányt.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány viszont nem támogatja. A módosítás egészével 
egyetért, de külön a Boldog képviselő úr által adott előterjesztést nem támogatja. (Dr. 
Staudt Gábor: Nem lesz boldog. Mi támogatjuk. Megint az ellenzék áll a Boldog 
mellé? Már én érzem magam kellemetlenül.)  

 
ELNÖK: Kis vita van a berkeken belül, helyesebben pontosítani akarok, nem a 

bizottságon belül, hanem az előterjesztők között van vita. Én szavazásra teszem fel a 
kérdést. Az a kérdés, hogy az egyetlen módosító indítványt a bizottság támogatja-e 
vagy sem. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 8 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem támogatással a bizottság a módosító 
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indítványt elfogadta. Ezt akkor mint bizottsági módosító indítványt kell 
előterjesztenünk, ez lesz a részletes vitát lezáró módosító indítványunk. Kérdezem, 
hogy ezt az előterjesztést a bizottság megteszi-e. (Szavazás.) 8 igen, ellene senki, 2 
tartózkodás. A bizottság benyújtja.  

Tisztelettel most még az előterjesztőt kérdezem, hogy az előterjesztés a 
határozati házszabály 44. §-ában foglaltaknak megfelel-e vagy sem.  

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Megfelel.  
 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban van észrevétel. Bárándy Gergely képviselő úrnak 

adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, 

hogy ezt elmondtuk már egy más aspektusból az általános vitában is, viszont itt is 
idetartozik, hogy a mi meglátásunk szerint az Alaptörvényben foglalt 
önkormányzatiság alkotmányos elvének nem felel meg a javaslat, és ezért ebből 
következően a 44. § (1) bekezdésének sem. Gyakorlatilag a kistelepülések 
polgármestereinek egyfajta, ha nem is kormányzati irányítás alá helyezése történik, 
de egy erős befolyást gyakorolhatnak a jövőben ilyen módon a polgármesterekre. Én 
azt gondolom, hogy itt ennek az alkotmányos elvnek ellentmond, és ezért nem felel 
meg a határozati házszabály 44. §-ának. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh László képviselő úrnak adok szót. 
 
 VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): A vitában nem vett részt a képviselő úr, Gőgös 

képviselő úr hasonlóképpen mondta, hogy a belügyminiszter lesz a főnöke a 
polgármestereknek. A polgármestereknek a képviselőtestület a főnöke, tehát nem lesz 
belügyminiszteri irányítás. Most ugyanezt hallom vissza. Ezt a vitát lefolytattuk a 
parlamentben, tehát nem is értem a szocialisták álláspontját. Pénzt akarunk adni a 
kistelepülések polgármestereinek, önök meg nem támogatják. Nagyon érdekes 
álláspont.  

 
ELNÖK: Tisztelettel, átadnám az ülés vezetését Papcsák alelnök úrnak, mert 

szeretnék egy megjegyzés erejéig hozzászólni. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

ülés vezetését átveszem. Megadom a szót elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc veszi át.)  
 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! A probléma leegyszerűsítve: a képviselőtestület az 
alpolgármesternek adhat 250-300 ezer forint fizetést, a törvény megszabta, hogy a 
polgármester kap 90 ezer forintot. Most azon munkálkodott, hozzáteszem, hogy 
korábban Boldog István, aztán ez a grémium, hogy ebből a bérfeszültségi helyzetből 
valahogy próbáljuk kimenekíteni a polgármestereket. Én azt hiszem, hogy ez így 
mindenféleképpen támogatandó, de ez az én és a kereszténydemokraták álláspontja. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely a vitában!  
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Ugye szó 
nincs arról, hogy ezt ne támogattuk volna, talán emlékszik a bizottság, hogy hányszor 
kértük napirendre Boldog István képviselőtársunk javaslatát, akinek az indítványa 
szerint a törvény erejénél fogva lett volna magasabb ezeknek a polgármestereknek a 
juttatása. Pont azt mondjuk, és e tekintetben, mondom Vigh képviselőtársamnak, 
nem arról van szó, hogy mi ne támogatnánk. Sőt, még egyszer mondom, 
indítványoztuk sokszor a képviselőtársuk javaslatának a napirendre vételét és 
megszavazását. Sőt, mi több, itt a bizottságban képviselőtársam meg is szavazta, 
amikor napirendre vette végre a bizottság. Azt mondom, hogy az, hogy a 
belügyminiszter dönt majd a juttatásokról, ez az, ami ellentétben van az 
Alaptörvénnyel. Ugyanis az önkormányzatiság elvével az lenne összhangban, ha a 
törvény állapítaná meg ugyanúgy ezeket a juttatásokat, ahogy a többi önkormányzati 
juttatást is megállapítja a törvény. Itt az a probléma ezzel, hogy itt a belügyminiszter 
szuverén döntésén fog múlni, hogy igen vagy nem. Ennyi a mi problémánk vele. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést dr. Rubovszky György, a bizottság elnöke veszi vissza.)  
 

ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány részéről engedje meg a tisztelt bizottság, hogy egy 
kicsit megvilágítsam azért ennek a döntésnek a hátterét, ami nem pontosan azonos 
azzal, amit itt önök felvetettek. Nevezetesen arról van szó, hogy az eredeti Mötv.-hez 
fűzött polgármesteri fizetések egy olyan arányos rendszerben lettek meghatározva, 
hangsúlyoznám, 2011-ben, tehát minden önkormányzati képviselő, illetve 
polgármester a 2014. évi választásokba már ennek ismeretében vágott bele, amely a 
települések feladatához igazodó felelősség arányában került a kormányzat részéről, 
illetőleg a tisztelt Országgyűlés részéről megállapításra. Időközben azonban 
jelentősen kiteljesedett a közfoglalkoztatás rendszere, amely ugyancsak a 
kistelepüléseken jelent gyakorlatilag a polgármestereknek egy olyan plusz feladatot, 
amihez nem tudnak igénybe venni, mint a nagyvárosoknál vagy a nagyobb 
településeknél egy önálló szervezetet, nevezetesen ugye, egyfajta vagyongazdálkodási 
céget vagy városüzemeltetési céget, hanem a települési polgármesterek 
tulajdonképpen egy közfoglalkoztatási menedzseri feladatot is ellátnak.  

Ugyanakkor éppen az önök 2011-ben elfogadott törvényszövege szerint az 
összeférhetetlenséget rendkívül szigorúan határozta meg az Mötv., és ennek a 
feloldását is biztosítani kellett. Tehát tulajdonképpen ez nem egy korrekciója, ha úgy 
tetszik a polgármesteri béreknek, és ezért nem támogatja a kormány a Boldog 
képviselő úr javaslatát, hanem annak a pluszmunkának az elismerése, amit a kisebb 
települések polgármesterei a közfoglalkoztatás során nyújtanak, és végeznek. Mert ott 
szinte egy munkaszervezési feladatot kell bizony ellátniuk. És ebben az értelemben, 
mivel a települések a közfoglalkoztatást egy éves rendszerben a költségvetésük szerint 
törvény adta keretek között, pályázat és egyéb úton valósítják meg, a belügyminiszter 
semmilyen módon nem határoz meg semmilyen juttatást, hanem a közfoglalkoztatási 
igénybevétel arányában kerül a közfoglalkoztatásban végzett vezetői, irányítói munka 
kerül elismerésre abban, hogy ezt a település az adott költségvetése szerint a 
közfoglalkoztatásra fordított munkaóra alapján meghatározza. Tehát szó nincs arról, 
hogy ebben bármilyen belügyminiszter, de akár egyébként a témában illetékes 
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nemzetgazdasági miniszter is bármilyen munkabért állapítana meg a 
polgármesternek, hanem a közfoglalkoztatás időtartama, a közfoglalkoztatottak 
száma és még számtalan, a közfoglalkoztatással összefüggő egyéb szempont 
figyelembevételével fogják a polgármesterek ezt a kiegészítést megkapni. Köszönöm 
szépen. És azért is van egy létszámkorlát kifejezetten azoknak a kistelepüléseknek a 
megsegítésére, ahol nincs már önálló településüzemeltetési szervezet, ami ezt esetleg 
meg tudná szervezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Változatlanul annál a kérdéskörnél vagyunk, hogy 

az előterjesztés megfelel-e a házszabály 44. §-ában foglaltaknak, és ugye ez ellen 
emelt szót a Szocialista Párt részéről Bárándy Gergely képviselő úr. Teleki képviselő 
úr kíván hozzászólni.  

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nem szeretném megismételni, amit 
Bárándy képviselőtársam mondott, de mindenképpen egyet kell hogy értsek, és nem 
azért, mert egy politikai pártban ülünk, hanem azért, mert az első előterjesztést, amit 
nagy nehezen behoztak kétszeri halogatás után, Boldog képviselő úr módosítóját, azt 
teljes szívvel tudtuk támogatni. Az szakmai kérdés volt. Ebben pedig ön is kimondta 
azt, amitől félünk. A menedzseri szó, ez, azt gondolom, hogy nem illik a polgármester 
munkaköréhez azért sem, mert neki teljesen más feladatköre van, és ha a feladatokat 
szét akarjuk választani, akkor semmiképpen nem az a feladata, hogy egy területet úgy 
menedzseljen, hogy abból kap ő javadalmazást. Ezért tehát fontosabbnak tartjuk azt, 
és nagyon fontosnak tartanánk, hogy az az előterjesztés érvényesüljön, amit Boldog 
képviselő úr benyújtott, mert akkor általánosan kezelné a kérdést. Gondoljon bele, 
hogy minden településen egyformán vannak közfoglalkoztatottak? Nem. Innentől 
kezdve, ott, ahol - kisebb településekről van szó - ahol vannak közfoglalkoztatottak, 
ott eltérő arányban vannak, és akkor az azt jelenti, hogy az a polgármester, aki 
egyébként jól menedzseli az egész települését, az azért nem kaphat mindösszesen 
pénzt vagy pluszpénzt, bocsánat, így is lehet fogalmazni, mert nincsen náluk annyi 
közfoglalkoztatott, amennyi kellene hogy legyen, vagy éppen nem tud annyit kapni a 
munkaügyi kirendeltségektől. Tehát ebből adódóan számtalan akadálya van annak, 
hogy politikai nézet alapján kaphatják meg a közfoglalkoztatottakat, amellyel nem 
lehet egyetérteni. Én azt gondolom, hogy azzal lehet egyetérteni, hogy semmilyen 
olyan direktívához nem kötjük, ami igazán… most a közfoglalkoztatott vagy bármi 
más, hanem ahhoz, hogy egy polgármester kapja meg azt a javadalmazást, amit a 
képviselőtestülete megszavaz neki. Mert akkor onnantól kezdve az egy demokratikus 
döntése lenne ennek a dolognak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akartam közbeszólni, de tisztelt bizottság 

arról van szó, hogy a házszabályi előírásoknak megfelel-e az előterjesztés vagy sem, 
tehát ne az előterjesztés érdemi részéről tárgyaljunk. Azon túl vagyunk, abban a 
bizottságnak nincs feladata, ennek ismeretében folytassuk a vitát. Kérdezem Vas 
Imrét, kíván-e hozzászólni.  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, szerintem megfelel, különösen azért, mert ugye, 

ha nincs közfoglalkoztatott, akkor nem kell közfoglalkoztatást szervezni. Tehát 
alapszabály, a munkával arányos díjazást valósítja ez meg, és szerintem kifejezetten 
ezért felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. Vigh 
László képviselő úrnak adok szót.  

 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Előre elnézést kérek az elnök úrtól, de muszáj 

válaszolnom rá…  
 
ELNÖK: Nem. Tisztelettel, meg fogom vonni a szót, képviselő úr, csak a 

témához lehet hozzászólni. Államtitkár asszony is, parancsoljon!   
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Még a kormány részéről engedjék meg, hogy az Mötv. 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai és a házszabály 44. §-a alapján Bekényi úr 
mint a szakmai véleményezője és gondozója a törvényjavaslatnak, még elmondhassa 
a véleményét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én megadom a szót, és arra szeretnék választ 

kapni, hogy az előterjesztés a házszabályi előírásoknak megfelel vagy sem. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Igen, elnök úr, az előterjesztés a 

házszabálynak megfelel. Itt úgy gondolom, hogy a vita egy egészen picit elcsúszott a 
polgármester bérezése felé, de maga az előterjesztés nem erről szól. Az előterjesztés 
az összeférhetetlenségi szabályoknak az enyhítéséről szól, az eredeti konstrukció 
2011. december 19-én a hatalmi ágak elválasztásának elvét figyelembe véve úgy szól – 
és az is a felvezető mondat -, hogy összeférhetetlen olyan pozíció – bocsánat, nem 
pontosan idézek -, ahol a kinevezését, megbízását az önkormányzati képviselő és így a 
polgármester is az Országgyűléstől, a köztársasági elnöktől, a kormánytól, a kormány 
valamely tagjától vagy a kormány alárendeltségébe tartozó szerv vezetőjétől kapta. 
Ebbe a körbe, hogy ne kelljen külön nevesíteni a bírát, az ügyészt, az 
Alkotmánybíróság elnökét, tagjait, az Állami Számvevőszék elnökét és sorolhatnám, 
ugye ezeket zárta ki ez a szabály az összeférhetetlenség alól. Ez 2011. december 19-én. 
Utána számos olyan rendelkezést hozott az Országgyűlés, amely az állam és az 
önkormányzatok között átrendezte a feladatokat, így bizonyos pozíciók úgy váltak 
összeférhetetlenné, például az iskolaigazgató, ami korábban nem volt, hogy ezeket a 
kivételes szabályok közé beemelte már a jogalkotó, ugye 2011. december 19. és a 
hatályba lépés 2014. október 12. között. Most is csak, tavaly ősszel például a 
nevelőszülővel, ahol, gondolom, nem folyt vita arról, hogy ne legyen összeférhetetlen 
a nevelő szülőé, és most is csak arról szól, hogy a közfoglalkoztatás olyan kiemelt 
tevékenység, hogy ha erre megbízást kapna a képviselő vagy polgármester, akkor ne 
váljon összeférhetetlenné. Mert semmilyen más szabályt nem tartalmaz, se a 
polgármesterek béréről nem szól. A polgármesterek béréről majd külön jogszabály 
szólhat, ha a közfoglalkoztatás kapcsán ebben részesülnek. Most csak egy 
összeférhetetlenség feloldásáról van szó, és ez teljes egészében megfelel az 
alkotmánynak, tehát nem ütközik az alkotmány egyetlen szabályába sem. Az 
Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott egyébként arra, hogy a jogalkotót 
viszonylagosan nagy döntési szabadság illeti meg, hogy mit tekint, és mit minősít 
összeférhetetlennek. Ugye, vannak nagyon szigorú összeférhetetlenségi rendszerek, 
ahol minden megbízást, a miénk azért sokkal enyhébb összeférhetetlenségi 
szabályozást tartalmaz, hiszen a háromezer lélekszám alatti települések 
polgármestereinek a döntő többsége, még ha főállású, akkor más keresőtevékenységet 
is végezhet, tehát ezzel is segíteni kívánja a jogalkotó, a törvény azt, hogy a 
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kistelepülések polgármesterének ne kelljen az eredeti állását feladnia. Tehát 
szerintem nem ütközik a korábbi AB-határozatok tükrében semmibe se. És most is 
csak az összeférhetetlenségről szól.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászóló nem lévén, kérdezem én, hogy ki 

az, aki elfogadja azt az álláspontot, hogy az előterjesztés megfelel a házszabályi 
előírásoknak. Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag ezt elfogadta. Ezzel, tisztelettel azzal, hogy a Boldog István-féle módosító 
indítványt bizottsági módosítóként terjesztjük tovább a Törvényalkotási bizottság 
felé, a részletes vitáját a törvényjavaslatnak lezárom, és nagyon szépen köszönöm a 
jelenlétet.  

A bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió 
intézményei iránti bizalom megóvásáról szóló H/5139. számú 
határozati javaslat   
(Dr. Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Tuzson Bence, Németh Szilárd 
István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel a bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió 
intézményei iránti bizalom megóvásáról szóló 5139. számú határozati javaslat 
részletes vitája következik. Kilenc pontban van beterjesztve módosító javaslat. 
Először erről kell döntenünk, aztán a házszabályi megfelelőségről és a részletes vita 
lezárásáról. Sem előterjesztő, sem kormány nincs jelen.  

Az 1. pontban Novák Előd képviselő úr terjeszt elő szövegszerű módosítást. Ki 
kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki támogatja a módosító 
indítványt? (Szavazás.) 1 igen, 7 nem, a bizottság nem támogatja.  

A 2. pontban Tóbiás József és képviselőtársai terjesztettek elő módosító 
indítványt. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 3 igen, 5 nem és 1 tartózkodással a bizottság nem fogadta el.  

A 3. pontban Schiffer András képviselő úr terjeszt elő módosító indítványt. 
Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nemmel a bizottság nem fogadta el.  

A 4. pontban Novák Előd képviselő úr terjeszt elő kiegészítést. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 8 nemmel a 
bizottság nem fogadta el.  

Az 5. ajánlási pontban szintén Novák Előd képviselő úr kiegészítést 
indítványoz. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 1 igen, 8 nemmel a bizottság nem fogadta el. Hozzáteszem, hogy a 
miniszterelnök úr tegnap adott választ az azonnali kérdések órájában ebben a 
kérdéskörben.  

A 6. pontban Novák Előd szintén kiegészítést indítványoz. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 7 nem és 1 
tartózkodással a bizottság nem fogadta el.  

A 7. pontban szintén Novák Előd képviselő úr egészíti ki a határozati javaslatot. 
Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 
igen. (Dr. Vas Imre: Összenő! – Dr. Staudt Gábor: Ezt ők szokták mondani.) 6 
nemmel a bizottság nem fogadta el.  

A 8. pontban Novák Előd képviselő úr ismét kiegészítést tesz. (Dr. Staudt 
Gábor: Ha a Mészáros nem lenne benne, támogatnátok.) Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, 6 nemmel a 
bizottság nem fogadta el.  
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A 9. pontban Novák Előd képviselő úr szintén kiegészítést indítványoz. Kíván-e 
valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, 8 
nemmel a bizottság nem fogadta el.  

Tisztelettel, ezek szerint elfogadott módosító indítvány hiányában összegző 
módosítást nem kell előterjeszteni. Csak abban kell dönteni, hogy a határozati 
javaslat a házszabály rendelkezései szerint szabályszerű-e vagy sem. Én azt a kérdést 
teszem fel, hogy álláspontom szerint szabályszerű. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen, ellene senki, 3 
tartózkodással a bizottság elfogadta a házszabályszerűséget. Ezzel a részletes vitát 
lezárom.  

Egyebek  

Tisztelt Bizottság! A helyzet a következő: ma fogja tárgyalni utolsó napirendi 
pontként az Országgyűlés az általános jogok biztosának a beszámolóját. És erről, 
sajnos, a részletes vita szabályairól döntenünk kell. Most azt kell megbeszélni, hogy a 
jövő hét hétfő is A hétnek minősül, tehát hétfőn nem tarthatunk bizottsági ülést. Most 
két megoldás van. (Dr. Staudt Gábor: Előtte sem?) Ki van zárva, részletes vitát nem 
tarthatunk, tarthatunk bizottsági ülést, csak a részletes vitáról nem dönthetünk. Azt 
kéne megbeszélni, hogy jövő héten hétfőn, a határozathozatalokat követően tartsunk 
bizottsági ülést vagy kedden a parlamenti ülés előtt. Mert hétfőn vagy kedden meg 
kell tartani. (Dr. Vas Imre közbeszól.) Így van, interpellációk, és utána tarthatnánk 
egy bizottsági ülést, mert csak a délelőtt van kizárva. És ugye kicsi a valószínűsége, 
legalábbis én nem emlékszem arra, hogy volt módosító indítvány ehhez. Tehát 
praktikusan arról kell döntenünk, hogy a saját határozati javaslatunk 
házszabályszerű-e vagy sem, és mivel nem történt házszabály-módosítás, kénytelenek 
vagyunk a zárószavazás előtt ezt megejteni. Megkérjük az engedélyt, és nekem az az 
indítványom, hogy a hétfőn az interpellációkat követően tartsunk itt bizottsági ülést, 
és ezzel reményem szerint a tavaszi ülésszak bizottsági üléseit befejezzük. Köszönöm 
szépen a jelenlétet. A bizottsági ülést berekesztem. De előtte, pillanat, Teleki 
képviselő úr kér szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak 

meg szeretném köszönni a bizottságnak azt, hogy a bizottság módosítója végül is 
átment a költségvetésen, igaz, hogy megfelezték az összeget, de akkor is a 100 Tagú 
Cigányzenekar kapott egy 30 millió forintos működési keretet, amit a bizottságnak 
köszönhetünk. Csak a korrektség kedvéért. 

 
ELNÖK: Mi köszönjük a köszönetet. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc)  

  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


