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Napirendi javaslat 

 

1.  A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11023. szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz) 
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

László Tamás (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP)  
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretném köszönteni a megjelent bizottsági tagokat. Külön köszönteném a bizottság 
új tagját, Velez Árpádot, aki Szakács László helyett veszi át a bizottsági tagsági helyet. 
Nagy tisztelettel az ülést megnyitom. Mivel ez az első ülésem, ezért magunknak jó 
ülésezést kívánok, próbálom az üléseket majd úgy levezetni, hogy valóban tartalmi 
munkát tudjunk végezni a következő időszakban is, ahogy ez biztosan történt az 
elmúlt években is. 

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket. Szűcs Lajos alelnök úr fogja 
helyettesíteni László Tamást, Kerényi János képviselőtársam Vantara Gyulát, és 
Hargitai János képviselőtársam pedig Witzmann Mihályt. (Jelzésre.) Bodó Sándor 
pedig Szabolcs Attilát helyettesíti. Ezért meg tudom állapítani, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes, így nincs akadálya annak, hogy megkezdjük az ülést. 

Az első a napirendi javaslat elfogadása. Van-e bárkinek észrevétele az előre 
megküldött napirendi javaslathoz? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérnék róla 
egy szavazást. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ha jól látom, egyhangú a döntés. 

A kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló, T/11023. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről) 

Az 1. napirendi pontban Hegedűs Lorántné javaslata szerepel, ami a 
kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló, T/11023. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló 
döntést jelenti. Képviselő asszonyt szeretném megkérdezni, hogy önálló indítványát 
szeretné-e szóban indokolni. (Hegedűs Lorántné: Igen.) Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Ezt a javaslatot most már sokadjára nyújtom be, és előre szeretném jelezni, hogy 
ha most esetleg abban a nem várt esetben, ha a bizottság nem támogatná ezt a 
javaslatomat, akkor újra be fogom nyújtani. Minden esetben egy kicsit módosítom 
azoknak az észrevételeknek megfelelően, amiket a bizottság tagjaitól kapok. Minden 
alkalommal a vitában elhangoznak ígéretek a kormánypárt képviselői részéről, hogy 
ez az a kérdés, amit meg fognak oldani, most már nagyon rövidesen meg fognak 
oldani, készül a javaslat. Különböző minisztériumokat neveznek meg, hogy melyek 
készítik elő ezt a módosító indítványt. Éppen ezért nem szokták támogatni, mondván, 
hogy lesz egy kormánypárti javaslat. 

A kormánypárti javaslatra mind ez idáig várunk. Sajnos, továbbra is nagyon 
felelőtlen késlekedés van a kormány részéről ebben a problémában. Az is elhangzott, 
pont az önök részéről, hogy ezt a problémát maga a kormányzat okozta azzal, hogy a 
2014. évi CLXXXIX. törvényt úgy fogadta el, hogy a kistelepülési polgármesterek 
fizetése már előre tudvalevően nem lesz elegendő, és kifejezetten arra irányult, hogy 
kiüresítse ezt a funkciót, gyakorlatilag betölthetetlenné tegye normális egzisztenciájú 
emberek számára. 
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Tehát a javaslatom arról szól, hogy a 71. § (4) bekezdésének a) és b) pontját 
módosítsuk: az a) pontnál 20 százalékról 40 százalékra, a b) pontnál 40 százalékról 
50 százalékra emeljük. Ebben az esetben a költségvetési törvény 3. mellékletében a 
rendkívüli kormányzati támogatások keretösszegét javaslom fölemelni, és egy külön 
alpontban részletezni, hogy hány százalékban szolgálja az előirányzat ezen 
kistelepülési polgármester illetményének fedezetét. Nagyon kérem a tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy ezennel most támogassák a javaslatomat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok itt senkit a kormány részéről, 

valószínűleg nincs jelen, bár nem is kötelező a jelenléte. Kérdezem a bizottsági 
tagokat, van-e észrevételük. (Boldog István jelentkezik.) Parancsoljon! 

 

Észrevételek, vélemények 

BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hát, az a 
helyzet, kedves képviselő asszony, én úgy látom, nem nézi, hogy mi van 
tárgysorozatba véve. Ugyanis az én javaslatom, amit a bizottsági ülésen a 
kormánypártok támogattak, tárgysorozatba van véve a kistelepülési polgármesterek 
béremelésével kapcsolatosan. Tehát teljesen feleslegesnek tartom, hogy egy másik 
ilyen javaslat is fusson a Ház előtt. Be kell állni az én javaslatom mögé. Itt kellett 
volna lenni, képviselő asszony, amikor a költségvetési módosításra is benyújtottam a 
javaslatot, és támogatni kellett volna, akkor át is ment volna, mert egy szavazat 
hiányzott. De ilyen az élet. 

A másik, ha jól látom, akkor formai problémák is vannak a javaslatával, hiszen 
egyszerre akar költségvetést módosítani és polgármesteri fizetésemelést adni a 
javaslatában. Tudomásom szerint ezt két külön javaslatban lehet megtenni. A 
költségvetést nem lehet salátában módosítani. De lehet, hogy rossz az én 
információm. Viszont én azért nem támogatom az ön javaslatát, mert, még egyszer 
mondom, tárgysorozatba van véve a javaslatom, amit a bizottsági ülésen a 
kormánypárti és az ellenzéki frakciók is támogattak. Tehát innentől kezdve, azt 
gondolom, ezt a javaslatot kell végigvinni a Házon, nem kell egy újat tárgysorozatba 
venni ugyanabban a témában. Majd, ha elkezdjük tárgyalni, akkor természetesen az 
ön módosító javaslatait is szívesen látjuk ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel más bizottsági tag részéről? 

Frakcióvezető asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

LMP természetesen támogatja a javaslatot. Azt mondta képviselő úr, hogy 
tárgysorozatba van véve, a részleteket nem tudjuk vagy nem láttuk, meg fogjuk nézni. 
Azt gondoljuk mi is, hogy a kistelepülési polgármesterek díjazását rendezni kell. 
Teljesen méltánytalan a helyzet. Egy kistelepülési polgármesternek nemcsak a falut 
kell gondozni és irányítani, pályázatot kell írni, időnként a közmunkások életét 
terelni. Tehát nem tartható az fenn, hogy ennyire méltánytalan, ilyen alacsony legyen 
a díjazásuk. Jól látszik az, hogy egyre kevesebben akarnak kistelepülésen 
polgármesterek lenni, és egyre többen mennek el olyanok, akik nem látnak 
perspektívát a kistelepülési polgármesterségben, akik képzettebbek. Ezen a helyzeten 
változtatni kell. Ha nem fogja a kormánytöbbség itt most ezt a javaslatot támogatni, 
de előre fog menni azon az úton, amit képviselő úr mondott, akkor szeretnénk látni a 
végét, mert nyilván a végeredmény fontos. Mindenesetre ezt a javaslatot is most itt 
támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

akkor megadnám képviselő asszonynak reagálásra a szót. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Boldog 

képviselőtársamnak válaszolnám, hogy az ön indítványa május 3-a óta van benyújtva 
a Ház elé, és azóta nem sikerült a kormánypártoknak napirendre venni. Nagy szó, 
hogy tárgysorozatba került, de akkor talán azért kéne lobbizni, hogy napirendre is 
legyen véve. Mert telik-múlik az idő, lassan letelik a ciklus, amit a polgármesterek a 
2014-től kezdődő időszakban vállaltak, és ez a kérdés még mindig nincs rendezve. Ez 
az egyik. 

A másik, a formai észrevételeire és a szavazásomra vonatkozóan. Tisztelt 
Képviselő Úr! Tisztelt Kormánypárti Képviselők! Ha önök is megszavazták volna azt a 
módosító indítványomat a költségvetésben, de nemcsak ebben a költségvetésben, 
hanem minden, ezt megelőző költségvetésben, ami erre vonatkozott, akkor talán nem 
itt tartana ez a kérdés. Úgyhogy szerintem ezt az egymásra mutogatást hagyjuk abba, 
mert ennek legnagyobb kárvallottjai a kistelepülési polgármesterek. Igaza van Boldog 
képviselő úrnak, legyen az ön javaslata napirendre véve, én nagy örömmel meg fogom 
szavazni azt, ha végre olyan, amit támogatni is tudunk. Egészen biztos vagyok benne, 
hogy az, mert a múltkor már néztem, csak legyen róla végre szavazás, és legyen végre 
végrehajtva. Köszönöm. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezárnám, és a szavazás következik. Ki 
az, aki egyetért azzal, hogy képviselő asszony javaslat kerüljön tárgysorozatba vételre? 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Négy igen. Aki 
nem? Ez nyolc. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor nem került 
tárgysorozatba vételre ez a javaslat itt, a bizottsági ülésen sem. Ezzel az 1. napirendi 
pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont személyi kérdéssel kapcsolatos, hiszen az ellenőrző 
albizottságnak és a Quaestor albizottságnak dr. Szakács László képviselőtársam tagja 
volt. Ezért arra tennék javaslatot, hogy Velez Árpád képviselő urat válassza meg a 
bizottság ebbe a két albizottságba. Kérdezném a bizottság tagjait, van-e ezzel 
kapcsolatos más javaslat, ellentétes vélemény. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 
akkor engedjék meg, hogy szavazásra bocsássam a kérdést. Aki azzal egyetért, hogy 
Velez úr kerüljön be ebbe a két albizottságba, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Aki nem? Tartózkodás? Nem volt ilyen, egyhangú döntés született. 
Köszönöm szépen a támogatásukat. 

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az NMHH elnöke, a törvényben 
előírt kötelezettségének eleget téve, határidőre megküldte a 2017. évi költségvetéséra 
vonatkozó törvényjavaslat tervezetét. Ezt a törvényjavaslatot a Költségvetési 
bizottságnak kell benyújtania az Országgyűlésnek október 31-ig, így a következő 
bizottsági ülésen várhatóan, október 3-án szerepelni fog a napirendi javaslatban a 
törvényjavaslat-tervezet megvitatása és a benyújtásáról szóló döntés. A héten 
megküldjük önöknek tanulmányozásra a javaslatot. Van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban bárkinek észrevételek, kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
ezzel lezárnám ezt a 2. napirendi pontot. Bocsánat, alelnök úr, nem láttalak. 
Parancsolj! 
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DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Beadtunk egy határozati 

javaslatot az ügyrendünk módosítására. Ez több bizottságnál is elő fog kerülni. Ez a 
módosítás azt tartalmazza, hogy a szövegszerű módosító javaslatok benyújtási 
határideje az ülést megelőző munkanap végéig legyen rögzítve, általában fél 5-ig, mert 
az elmúlt időszakban több olyan bizottsági módosító javaslat érkezett be, amelyek 
feldolgozására nem mindig volt megfelelő idő. Ezt érzékelve tesszük ezt a módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek ehhez észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Akkor szavazásra tenném föl ezt a határozati javaslatot. Ki az, aki 
egyetért az alelnök úr által előterjesztett javaslattal? (Szavazás.) Ki az, aki nem ért 
egyet? 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Attila! Ezt ti kértétek a 

Törvényalkotási bizottságban. 
 
ELNÖK: Majd akkor ezt a koordinációs hibát elhárítom, de mivel nem jutott el 

hozzám ez az információ… 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez végigmegy az összes 

bizottságon. 
 
ELNÖK: Ott meg fogják a szocik szavazni, itt nem. Akkor mi nem szavaztuk 

meg. Ki az, aki tartózkodik? Két tartózkodás, két nem, a többit majd korrigálom. 
Köszönöm szépen. 

Annyit kérnék a bizottsági titkárságtól, ha nem úgy ment ki most a meghívó, 
nem tudom, mi itt a szokás, de egyebek napirendi pont mindig legyen, és az ilyen 
típusú… (Jelzésre.) Bocsánat, nem láttam, nem akartam lezárni még az ülést az előbb, 
csak a 2. napirendi pontot, aztán adtam volna meg a szót alelnök úrnak a javaslat 
megtételére. 

Az ülés berekesztése 

Van-e bármilyen más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor nagyon 
szépen köszönöm ezt a fantasztikus első bizottsági ülést, amin részt vehettem. 
További jó munkát, szép napot mindenkinek. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc.) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


