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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 34 perc)

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szertettel köszöntöm a bizottság tagjait a Gazdasági bizottság mai ülésén.
Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót a
napirend tervezetével. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e valakinek módosító
indítványa. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja? Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendjét.
A jelenléti ívet megnézve megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így
munkáját megkezdheti.
Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló T/16297. számú
törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Első napirendi pontként az egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amely Kósa Lajos és Dunai Mónika képviselők
indítványa. Dunai Mónika képviselő asszonyt köszöntöm a bizottság ülésén, és mint
előterjesztőnek meg is adom a szót.
Dunai Mónika szóbeli kiegészítése
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Egy olyan törvényjavaslat támogatását és a tárgysorozatba
vételhez való hozzájárulásukat kérem, amely nagyban segíti a gyermekükkel otthon
lévő édesanyákat vagy édesapákat ahhoz, hogy a gyermekük nevelése idején, a gyed és
a gyes ideje alatt rugalmasan tudjanak munkát vállalni.
Itt jellemzően, és a törvény célja sem ez, nem feltétlenül egy rendszeres
munkavégzésről van szó, hanem olyan embereknek, olyan gyeden, gyesen lévő
édesanyáknak vagy édesapáknak kívánunk segítséget nyújtani, akik csak
időszakonként, csak alkalmi jelleggel szeretnének munkát vállalni, még a
részmunkaidőnél is kevesebbet, és amennyiben úgy dönt a család, hogy ezt a
lehetőséget választja, akkor legyen meg a lehetősége rá. Nem példa nélküli a
szövetkezeti törvényben, hogy egy-egy korcsoportra, egy-egy bizonyos élethelyzetben
lévő csoportra hozunk létre szövetkezetet, ilyen volt, amikor legelőször az
iskolaszövetkezetek megalakultak, majd ezt követően a nyugdíjas-szövetkezetek. Most
azt javasoljuk, hogy ezeknek a mintájára és ezek jogi környezetébe ágyazva a
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére is terjedjen ki a szövetkezeti törvény.
Maga a törvényjavaslat a fő törvényen kívül még 15 másik törvényt is módosít.
Ezek olyan kapcsolódó törvények, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megállapíthassuk
a jogi kereteit ennek a szövetkezetnek is. Közhasznú szervezetről, szövetkezetről van
szó, hiszen közérdeket valósít meg. Köszönöm szépen, hogy a bizottság előtt ezt most
megtárgyaljuk, és kérem, ha van kérdésük, azt tegyék fel és támogassák a
tárgysorozatba vételt.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztőhöz. (Senki
sem jelentkezik.) Úgy látom nincs. Véleményük az előterjesztéshez? (Dr. Mellár Tamás
jelentkezik.) Mellár alelnök úr. Öné a szó.
Hozzászólás
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen.
Igyekszem nagyon rövid lenni. Mivel a korábbi szövetkezeteknél látható volt az, hogy a
korrupció melegágyai, valószínűsítem, hogy ugyanarra a dallamra fog menni ez a
javaslat is. Ezért a részemről és a Párbeszéd részéről semmiképpen sem támogatom a
tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen.
ELNÖK: További vélemény van-e ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, Dunai Mónika képviselő asszonynak, előterjesztőnek megadom a
szót.
Dunai Mónika válaszadása
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Arra szeretném Mellár Tamás
képviselőtársamnak is felhívni a figyelmét, hogy amennyiben olyat lát, észlel, hogy
bármelyik szövetkezetnél vagy bármelyik területen korrupciógyanús ügy merül fel,
akkor azt jelezze a hatóságok felé, ez egy képviselőnek is kötelessége.
Az a cél, azt tűztük ki magunk elé, hogy a gazdaságot kifehérítsük, a korrupciót
pedig megszüntessük. E törvényjavaslat adta lehetőségnek köze nincs ahhoz, amit ön
mondott. Ha mégis ilyet lát bármikor, bárhol, kérem, jelezze. (Dr. Mellár Tamás: Így
fogok tenni!) Ez egyébként képviselői kötelessége is.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztői választ. Ezek után nem maradt más
hátra, mint a szavazás.
Ki az, aki a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét támogatja? Kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Hat igen szavazat. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
Három tartózkodás. Tehát 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a
bizottság tárgysorozatba vette az indítványt.
A képviselő asszonynak köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére és
ezzel segítette a munkánkat. Így az első napirendi pontot lezárhatjuk.
Egyebek
Az egyebek között van-e képviselőtársaimnak bármilyen felvetése? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy holnap a
határozathozatalokat követően az alsóházi ülésteremben, mert már más szabad terem
nincs ebben az időszakban, lesz a Gazdasági bizottság ülése. Kérem önöket, hogy
amennyire tudják, oldják meg a részvételüket.
Köszönöm szépen továbbra is, hogy a pandémia ideje alatt is minden
alkalommal biztosították képviselőtársaim, akár ellenzéki, akár kormánypárti oldalról,
a bizottság határozatképességét és így lehetővé tették azt, hogy a munkánk folyamatos
legyen. Reméljük ezt a hátralévő négy hétben már meg tudjuk tartani.
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Az ülés berekesztése
Mindenkinek szép és eredményes napot, munkát kívánok! A bizottsági ülést
bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

