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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Becsó Károly képviselőtársunk 
helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A tegnapi 
napon új változatú meghívót küldtem ki, amelyben új második napirendi ponttal 
egészült ki az ülésünk, mégpedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIXC. törvény módosításáról szóló T/9284. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntéssel. A napirendi javaslat módosítására irányuló 
további kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek 
a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele, javaslata. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. Amennyiben nincs, most határozathozatal következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki támogatja az új változatú napirendi javaslat elfogadását. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 
2 nem szavazat és nulla tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta. 

A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések 
megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről 
szóló T/9241. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik első napirendi pontunk, a börtönzsúfoltsági 
kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges 
haladéktalan intézkedésekről szóló T/9241. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása sürgős tárgyalásban. Nagy 
tisztelettel köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében dr. Völner Pál 
államtitkár urat és nagy tisztelettel köszöntöm Salgó László helyettes államtitkár urat 
is az Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Mint ahogy az önök előtt is ismert, az Országgyűlés 2020. február 17-én, 
hétfőn sürgős tárgyalásba vette a törvényjavaslatot, amely alapján a részletesvita-
szakasz az általános vita lezárásával megnyílik. Mivel a Törvényalkotási bizottság 
eljárására holnap kerül sor, ezért a részletes vitát az Igazságügyi bizottságnak a mai 
napon kell lefolytatnia. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerint 
meghatározatott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő 
kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom e vonatkozásban a 

vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzés nincs.) Jelentkezőt nem látok, a vita 
ezen szakaszát lezárom, és kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a 
törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. Az előterjesztő kormány szerint igen. 
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(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, nulla nem szavazat és 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglaltaknak.  

Mivel a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk 
ezek megvitatására. A javaslatokat munkatársaim kiosztották önöknek. Felhívom 
figyelmüket, hogy a bizottságunk a módosító javaslat alapján fogja álláspontját 
kialakítani. A tárgyalandó módosító javaslatok a következők: T/9241/3. számú 
módosító javaslat dr. Budai Gyula (Fidesz) képviselő indítványa, T/9241/4. számú 
módosító javaslat dr. Harangozó Tamás (MSZP) képviselő indítványa, T/9241/5. és 
6. számú módosító javaslat pedig Gyüre Csaba jobbikos képviselőtársunk indítványa. 

Rátérünk tehát az első módosító javaslatra, a T/9241/3. számú, dr. Budai 
Gyula (Fidesz) képviselőtársunk indítványának megvitatására. Úgy látom, a 
képviselőtársunk nincs jelen. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a módosító 
javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A módosító indítvány vitáját megnyitom. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Szavazás következik.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9241/3. számú módosító 
javaslatot, melyet a kormány támogat. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 
igen, nulla nem szavazattal és 3 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. 

Most soron következik a T/9241/4. számú Harangozó Tamás (MSZP) 
képviselő indítványának megvitatása. A képviselő úr nincs jelen. Kérdezem a 
kormányt, mi az álláspontja a módosító javaslatról.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az indítvány vitáját megnyitom. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Szavazás következik.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9241/4. számú módosító 
javaslatot, melyet a kormány nem támogat. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 1 igen, 8 nem szavazattal és 2 tartózkodással a módosító javaslatot 
nem fogadta el. 

Soron következik a T/9241/5. számú Gyüre Csaba (Jobbik) képviselő 
indítványának megvitatása. Alelnök úr, előterjesztő úr itt van, megadom a szót. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden szeretnék szólni. Már a 2016-os vita 
során is kifejtettük, hogy nem tartjuk jónak, hogy leszűkítik a kártalanítás összegéből 
a végrehajtást és csak három esetben lehet azt foganatosítani az elítéltek részére 
megállapított kártalanítás összegéből. Mi ezt szeretnénk kibővíteni, hogy mint 
bármilyen más normál halandó ember esetében, ugyanúgy végrehajtható legyen, 
mint például egy munkabérből. Ezért adtam be ezt a módosítást. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük. Most kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a módosító 
javaslatról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Annyit azért hozzátennék, hogy lehet, majd a végleges szabályozás kialakításánál 
ezek a szempontok jobban tudnak érvényesülni. Csak ez a konzultáció lezajlása előtt 
kicsit faramuci lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az indítvány vitáját megnyitom. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga-Damm Andrea 
képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Végignéztem az 

elmúlt pár év ebben a kérdésben megfogalmazott kritikáit, és önöknek évek álltak 
rendelkezésre ahhoz, hogy egy ilyen szabályozást behozzanak. Azt szeretném 
megkérdezni a kormány képviselőitől, hogy miért nincs akkor egy koherens, valóban 
minden, a kártalanítások vonatkozásában alkalmazott jogszabállyal harmonizáló 
javaslatuk. Miért mondja még mindig most, ennél az asztalnál azt, hogy ha ez után 
még a végleges szabályozás megszületik, majd akkor ezeket meg azokat figyelembe 
veszik? Miért nem volt erre idő? Nem arról van szó, hogy ez egyszerűen megint csak 
egy látszatintézkedés, a társadalom érzékenységének felkorbácsolása és ötletelés 
szintjén jutott valakinek - mondjuk, az elmúlt héten - ez eszébe? Nem mondhatja azt, 
hogy ez jól előkészített, átgondolt és valóban a társadalom igényei szerint 
megfogalmazott javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a vita ezen szakaszához. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem államtitkár urat, hogy 
kíván-e reagálni. (Dr. Völner Pál: Megszólíttattam, úgyhogy válaszolok.) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Az általános vitában is kitértünk rá, hogy a szabályozás hogyan alakult ki, 
milyen strasbourgi korlátok között. Ott is említettem és most is, hogy konzultáció 
zajlik és ahhoz, hogy egy széles körű és valóban jól megfuttatott anyag legyen, 
májusig bőven lesz időnk és szerintem sokkal kiérleltebb eredményt fog hozni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr válaszát. (Dr. Varga-Damm 

Andrea jelentkezik.) A vitát lezártam tehát újabb kérdést, képviselő asszony, nem 
lehet feltenni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a T/9241/5. számú módosító 
javaslatot, melyet a kormány nem támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 6 nem szavazattal és nulla 
tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el. 

Soron következik a T/9241/6. számú, ugyancsak Gyüre Csaba jobbikos 
képviselő indítványának megvitatása. Kérdezem alelnök urat, hogy kívánja-e szóban 
ismertetni a javaslatát. (Dr. Gyüre Csaba: Igen.) Igen. Tessék parancsolni! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon köszönöm, elnök 

úr. A törvényjavaslatban szerepel egy 2020. szeptember 30-ai dátum, hogy a 
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börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében a kormányt felhívja, hogy vigye le száz 
százalékosra a kihasználtságot. Ez azt jelenti, ha ezt végre akarja hajtani a kormány, 
hogy körülbelül 3000 elítéltet, vagy több mint 3000 elítéltet kell más, egy új 
intézménybe helyezni. Két lehetőség van: vagy börtönöket épít ezen időpontig és 
ezeket elhelyezi, ami gyakorlatilag szeptember 30-ig lehetetlen, vagy egyetlen egy 
lehetőség van, ez pedig az amnesztia, szabadlábra helyezés, 3000 elítélt rendkívüli 
szabadlábra helyezése. Legalábbis én nem látok más megoldást jelen pillanatban. Mi, 
a magunk részéről semmiféleképpen nem szeretnénk, ha 3000 elítélt ilyen módon 
kerülne szabadlábra szeptember 30-át követően október 1-jétől. Inkább arra 
szorítanánk a kormányt, hogy azokat a büntetés-végrehajtási intézeteket építse fel, 
amelyekre 2015-ben vállalást tett. Ezt erősíteném meg ebben a módosításban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a módosító 

javaslatról. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az indítvány vitáját megnyitom. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga-Damm Andrea 
képviselő asszonynak. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm szépen. Engedje meg, 

hogy az előzőre annyit reagáljak, ha már konzultációt emlegetett, hogy akkor 
részeltetnék-e abban a kegyben az ellenzéki pártokat, hogy esetleg legalább egy 
konzultációs összejövetelre bennünket is meghívnak, ha már jogalkotásról, 
törvényalkotásról beszélünk.  

A másik pedig, hogy… (Dr. Kovács Zoltán: A Magyar Posta is kiviszi!) Azt én 
nemzeti „inzultációnak” nevezem, ez körülbelül arra alkalmas. De azt szeretném még 
e javaslat vonatkozásában megkérdezni a kormány képviselőitől, ugyanis az 
általános vitában érdekes módon egyetlen egy kérdésre, bármennyire is vehemensen 
reagáltak a mi felvetéseinkre, az nem hangzott el, hogy a 123 százalékos zsúfoltságot 
szeptember 30-ra hogy fogja 100 százalékra leszorítani. Én tényleg kíváncsi vagyok, 
hogy milyen eszközökkel. Ugyanis ha a közbeszerzés rendszerét, illetve az építési 
technológiai folyamatok szükséges idejét végignézem, lehetetlen, hogy felépítsen 
annyi börtönt szeptember 30-ig, ahol ezeket az embereket el tudja helyezni, ha sem 
ciánozni nem fog, sem ki nem engedi a börtönből az embereket.  

Tehát egyszerűen azt gondolom… (Zaj a kormánypárti képviselők között.) 
Természetesen viccelődtem, tehát Nacsa Lőrincnek nem kell felháborodnia. 
(Czunyiné dr. Bertalan Judit: Nagyon vicces!) De valahova tenni kell azokat az 
embereket, ha száz százalékra le akarja szorítani és miután ez hat hónap összesen, 
hat hónap alatt annyi börtönt lehetetlen felépíteni, ezért hadd kérdezzem már meg, 
hogy miként fogják a 123 százalékot 100 százalékra leszorítani. Tényleg nagyon 
kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a vita ezen szakaszához. 

(Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 



9 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársak! Én mindig azt gondolom, hogy ide komoly emberek jönnek 
az Igazságügyi bizottságba és itt komoly viták zajlanak, de amikor az előterjesztő azt 
mondja, hogy nyilvánvalóan nem lehet az ebben lévő határidőben megépíteni 
valamit, akkor mi a búbánatnak nyújtja be. (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem ő 
mondta, én mondtam! – Dr. Gyüre Csaba: Én szeptember 30-át mondtam, hogy 
addig nem lehet. – Zaj.)  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni!  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Csak Kovács Zoltán megihletett. 

Akkor miért nyújtották be így ezt a javaslatot? Ön szerint akkor hogy lehet 100 
százalékra csökkenteni a zsúfoltságot? (Dr. Gyüre Csaba: Amnesztia!) Tehát ezt a 
túlzsúfoltságot hogy lehet megoldani fél év alatt? Akkor mondják meg! De ha az a 
helyzet, hogy nem tudnak börtönt építeni, nem lesz amnesztia és nem lesznek egyéb 
irányú megoldások, amit nyilván senki nem szeretne, akkor hogy lesz a helyzet 
megoldva? Mondják már el! Csak ennyi a kérésünk. Nem olyan nagyon nagy dolog 
ez szerintem. Pár gondolatot erről! A magyar társadalomnak. Az, hogy nekünk, 
tökmindegy, de mondják el az embereknek, hogy hogy lesz ez megoldva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Bajkai 

István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Részben 

képviselőtársam elmondta, hogy nyilván komolyan kell venni a saját 
előterjesztéseket, illetve minden előterjesztést komolyan kell venni, hogy egyáltalán 
realitásokat tartalmaz-e. Nyilvánvalóan, amit Gyüre Csaba bizottsági tagtársunk, 
képviselőtársunk mondott, az önmagában is ütközik. De ezen túlmenően nem 
szerettem volna megismételni, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy 
ezek szerint a Jobbik fejében a ciánozás mint fogalom létezik. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Jaj, ne!) Köszönöm szépen. (Dr. Varga-Damm Andrea: Most komolyan? 
Azt mondtam, hogy bizonyára nem! Nem érti a szavaimat?) 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 

Jelentkezőt nem látok. Kérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Dr. Völner Pál: Igen, köszönöm.) Tessék parancsolni, öné a szó, 
államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Mint látható, a javaslat határidőt szab a kormánynak és nem utat-módot 
arra, hogy hogyan hajtja ezt végre. Nyilván lehetőséget kell adni arra, hogy ezt végre 
tudja hajtani. Ha tudnánk, hogy hogyan zajlik, nyilván már tartalmazhatná azt is az 
előterjesztés. (Dr. Varga-Damm Andrea: Még nem is tudják!) 

A másik része a dolognak, hogy senki nem ismer olyan technológiát szerintem, 
hogy ezeket az építkezéseket, amelyeket Gyüre képviselőtársam beterjesztett, 
december 31-ig a betartandó közbeszerzési és egyéb szabályokkal, építéstechnológiai 
előírásokkal végre lehetne hajtani. Tehát nem tudom, hogy van-e értelme ilyen 
előterjesztéseknek. Politikai eszköz biztos, hogy létezik, de akkor kérem, fogadják el, 
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hogy ha rövidebb határidővel más megoldást talál a kormány, az is megoldásnak 
tekinthető, a zsúfoltság megszüntetése a fő cél. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, 

elfogadják-e a T/9241/6. számú módosító javaslatot, melyet a kormány nem 
támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen, 8 nem szavazattal és nulla tartózkodással a módosító javaslatot nem 
fogadta el. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a megjelölt határidőben további 
módosítójavaslat-tervezet nem került az Igazságügyi bizottsághoz benyújtásra. Mivel 
a bizottság a T/9241/3. számú módosító javaslatot elfogadta, további módosítási 
szándékot pedig nem fogalmazott meg, így a bizottság ezzel a tartalommal nyújtja be 
a részletes vitát lezáró módosító javaslatát.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen, 3 nem szavazattal és nulla 
tartózkodással a bizottság a részletes vitát lezárta és a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen előadót állítani. 
(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Köszönjük szépen államtitkár úrnak 
és helyettes államtitkár úrnak a bizottsági ülésünkön való aktív részvételét. További 
szép napot kívánunk!  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/9284. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a második napirendi pontunk, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló, Gulyás 
Gergely (Fidesz) és képviselőtársai által benyújtott T/9284. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztők képviseletében nagy tisztelettel 
köszöntöm Nacsa Lőrinc képviselőtársunkat és Böröcz László képviselőtársunkat. 
Kérdezem, hogy az előterjesztők képviseletében ki kíván szólni. (Nacsa Lőrinc 
jelentkezik.) Megadom a szót Nacsa Lőrinc úrnak. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

Nacsa Lőrinc szóbeli kiegészítése 

NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget. Egy viszonylag rövid és velős 
törvénymódosítással jöttünk önök elé, bízva tárgysorozatba vételi támogatásukban. 
Három-négy pontot érint. Az egyik az önkormányzati képviselők listás választását, 
hiszen a listás mandátumot szerzett önkormányzati képviselők esetében gyakran 
fordul elő, hogy nem veszik át a mandátumukat, így az általunk benyújtott módosítás 
azt szolgálja, hogy a jövőben a későbbi zavartalan működés és a választói akarat 
érvényesülése megmaradjon az önkormányzatokban.  

A főállású polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályokat is módosítjuk. Így a tudományos, művészeti 
tevékenység mellé a nem alapellátású egészségügyi tevékenység is bekerül a 3000 
főnél nagyobb települések főállású polgármestereinek tevékenységei közé, amelyek 
nem összeférhetetlenek a polgármesteri tevékenységgel. Illetve az önkormányzatok 
működőképessége érdekében átmeneti szabállyal kívánjuk rendezni azt a helyzetet, 
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hogy amikor minden jelölt kiesett a listáról egymástól akár teljesen független 
okokból - láttunk ilyet -, akkor is érvényesülhessen a választásokon kifejezett 
választói akarat. Ezekhez az apróbb módosításokhoz kérjük a tisztelt Igazságügyi 
bizottság támogatását. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztői indoklást. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga László 
képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt 

Előterjesztők! Itt van előttünk a lex-Dézsi. Volt már lex-Borkai, mindenféle javaslat 
volt. Tényleg elég nehéz lehetett úgy ezt az előterjesztői kiegészítést megtenni, hogy 
sem Győr, sem a győri polgármester neve nem hangzott el ebben az összefüggésben. 
Nyilvánvalóan ez a fajta jogalkotás elfogadhatatlan így. Feltennék egy költői kérdést, 
bár úgysem fognak rá válaszolni. Vajon itt lennénk-e most ennek a javaslatnak a 
tárgysorozatba vételénél, ha nem az a győri végeredmény, ami, vagy ha önök nem 
orvost indítanak Győrben? Valószínűleg a "nem" a válasz erre. Előtte is lehetett 
hallani, hogy ezt már ilyen formában beígérték.  

A költői kérdésen túli kérdés azonban szerintem az, hogy el lehet-e látni két 
ilyen felelősségteljes feladatot egyszerre. Válaszolják meg ezt önök maguknak. 
Nyilván az önök feladata az volt, hogy ezt most benyújtsák meg keresztülverjék a 
Házon, és ezt a munkát el fogják végezni. Én végtelenül sajnálom az ilyen típusú 
jogszabályalkotást és a magam részéről nem tudom támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezek a 

győri polgármesterek mindig jogalkotást kényszerítenek ki. Elgondolkodtam azon, 
hogy elképesztően alacsony a szociális munkások száma, rendkívüli módon 
hiányszakma és az alacsony bérek miatt nem tudják feltölteni, és elgondolkodtam 
azon is, hogy ha ez a polgármester szociális munkás lenne, akkor most éppen az a 
foglalkozás lenne ebben a jogszabályban. Vagy esetleg akár a börtönőr, mert óriási 
hiány van. Amiatt is idehozták volna? Tehát az egyébként minden ilyen típusú 
választott megbízatásnál rendre a jogszabályokban felmerült tudományos, oktatói, 
lektori tevékenység, vagyis a sztenderd szabályok mellett most hirtelen az 
önkormányzati rendszerben polgármesternek megválasztottra vonatkozóan az 
egészségügyi szolgáltatásban végzett munka sem összeférhetetlen már. Ezért 
gondolom, hogy ha más foglalkozású lenne, akkor azt hoznák ide.  

Elgondoltam, hogy ha a következő időközin esetleg egy polgármester megint 
fideszes lesz és a foglalkozását szeretné űzni (Dr. Kovács Zoltán: Sok lesz!), akkor 
valószínűleg ez a felsorolás majd növekedni fog mindenféle újabb szakmákkal. De 
hogy még komolyabbra fordítsam a szót, kifejezetten sérelmezem, hogy a 2.-3. § 
részletes indoklásában mindössze az van írva, hogy pontosítja az 
összeférhetetlenségi szabályokat. Ez nem pontosítja, ez kibővíti. A pontosítás szó azt 
jelentené, hogy ha valamit nem jól szabályoztak eddig, javítják, de ez egy kibővítés, 
tehát ez az indoklás valótlanságot tartalmaz. Nem gondolom egyébként, hogy Nacsa 
képviselőtársam és Böröcz képviselőtársam egyik nap reggel arra ébredt, hogy 
szeretné az önkormányzati törvényt módosítani. Tutira nem erről van szó, a nevüket 
adják valamihez, amit valakik megalkottak. De legalább abba a helyzetbe hozták 
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volna önöket, hogy ne kelljen azzal szembeállniuk, hogy valótlanság szerepel az 
indoklásban. 

Miután egyébként teljes meggyőződése mindenkinek ebben az országban, 
hogy ez a lex-Dézsi, azt meg tetszettek nézni, hogy egyébként ennek a kardiológus 
doktor úrnak, aki természetesen nagy tiszteletünket élvezheti, naponta mennyi időt 
vesz el a kardiológusi munkája? Mert azt gondolom, hogy egy Győr méretű város 
polgármestersége mindenképpen teljes embert kíván. Tehát szeretném tudni, hogy 
utánanéztek-e, hogy hetente, naponta mennyi idejét fogja a kardiológusi tevékenység 
elfoglalni, és gondolom, esetleg Győr lakossága is erre kíváncsi, ha már a kettő 
foglalkozást együtt fogja csinálni.  

Úgyhogy természetesen nem tudjuk ezt a javaslatot támogatni, azzal együtt 
természetesen, hogy egy kiváló orvos tevékenységére szüksége van a magyar 
társadalomnak, de azelőtt is tudtuk, hogy milyen foglalkozást űz, mielőtt jelentkezett 
polgármesternek. Ez az ember azzal a feltétellel vállalta a polgármesterséget, ami az 
akkor hatályos jogszabályokból egyértelműen kiderült. Nem gondolom, hogy még ha 
ilyen nagy tiszteletnek és nagy szakmai elismertségnek örvend, érte jogszabályokat 
kellene módosítani, mert innentől kezdve tényleg minden megválasztott 
polgármester hivatását szépen ebbe a felsorolásba majd kibővítésként jövőre vagy 
pár hónap múlva újra idehozhatják. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Jelzésre:) Igen, Bajkai István képviselőtársunké a szót. Tessék parancsolni, 
képviselő úr! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészről az önkormányzatokra vonatkozó 
szabályozás, maga az önkormányzati törvény is viszonylag régebbi jogalkotás, és ha 
megnézzük az életútját ennek a jogszabálynak, jó néhány változáson ment keresztül, 
ahogy az élet is alakult. Többek között például a kivételi szabályok is, illetve ha pont 
a már említett 72. § (2) bekezdésének tartalmáról beszélünk, ez egyébként korábban 
akár országgyűlési képviselők vonatkozásában is volt, amikor tágabb vagy szűkebb 
volt és a jogalkotó feladata volt, hogy az adott életviszonyokhoz igazítsa a 
jogszabályokat. Fontolva haladással alakul általában a jog, mindannyian így tanultuk 
az egyetemen. Szerintem ezt ne próbáljuk megkérdőjelezni. 

A másik pedig - csak zárójelben jegyzem meg, hisz mégiscsak az Igazságügyi 
bizottság ülésén vagyunk és mégiscsak joggal, jogi kérdésekkel is, vagy alapvetően 
jogi kérdésekkel foglalkozunk, hogy nem először láttuk, hogy különböző 
jogszabályokat különböző emberekről, képviselőkről vagy éppen nem is 
képviselőkről próbáltak elnevezni. Tisztelt figyelmébe ajánlom a jogvégzett 
kollégáknak, hogy a névhasználati jog egy nagyon szenzitív jog. A nevet valamihez, 
például jogszabályhoz kötni, erre még sajtóban sem lehet hivatkozni. Tehát amikor 
azt mondjuk, hogy betartjuk a másik névhasználatához való jogot, nem kötjük össze 
az egyes jogszabályokat egyes képviselőkkel vagy természetes személyekkel, ez egy 
alapvető jogi előírás. Ha valaki személyiségi jogi vizsgára megy és azt mondjuk, hogy 
szabad-e a nevet korlátlanul felhasználni például jogszabályok elnevezésére, és ha 
nem azt a választ adja, hogy nem, akkor azon a vizsgán elbukott. Ezt csak azért 
mondom, mert példát is kell vagy illik mutatni ebben az Igazságügyi bizottságban, 
amikor fogalmakat használunk és beszélünk. Ilyen például a névhasználat sérelme 
és az, hogy mikor valósul meg. Például amikor valakiről elneveznek önök egy 
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törvényt, na, az például egy jogsértés. Köszönöm szépen. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Nahát!) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Alelnök úr, 

tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Először is szögezzük le, 

bár részben Bajkai István elmondta, amit szerettem volna, hogy ez egy általános 
szabály, ez nem egy személyre vonatkozó akkor is, ha önök azt állítják, hogy ez nem 
így van. 

A másik: örülök, hogy aggódnak Dézsi Csaba Andrásért, Győr 
polgármesteréért… (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem, a betegekért!) Az, hogy (Dr. 
Gyüre Csaba: Győr városáért! - Dr. Varga-Damm Andrea: Meg a polgárokért!) ki 
mit tud, mit bír el és ki mit dolgozik, ki mennyit tud végezni az életében különböző 
funkcióiban, eltérő. Volt erre példa, voltak, ahogy régen egy kisgazda mondta, 
„poliészter” képviselők, akik mindenhez értettek, de pont a Fidesz volt az, szeretném 
még leszögezni, aki az önkormányzati összeférhetetlenségi szabályt szigorította (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Azóta meg folyamatosan lazítja!) és küzdött ellene az MSZP 
akkor, és utána a parlamenti képviselői összeférhetetlenségi szabályt szigorította. 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Most meg fordítva!) Azt gondolom, hogy a régi 
szabályokba bőven belefért volna egyébként minden, nem kellene most vele 
foglalkozni. (Dr. Gyüre Csaba: Persze.) Nyilván az élet, ahogy Bajkai képviselő úr 
mondta, időnként átírja, a jogalkotás a társadalmi viszonyokat követi, ezt tanultuk 
még… (Dr. Varga-Damm Andrea: Inkább a politikai viszonyokat!) És politikai 
viszonyokat is. (Derültség. - Dr. Gyüre Csaba: Legalább elismeri.) 

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Legalább elismerte. Akkor már csak 

két dolgot szeretnék kérdezni. Miért pont 3000 lélekszám feletti településről 
beszélünk? A háromezer lélekszám alatti település polgármestere például, ha nagyon 
jó orvos, miért nem fér bele? Több ideje is lenne.  

A másik kérdés, hogy az alapellátás miért van kivéve. (Dr. Kovács Zoltán: 
Mert munkáltató.) Bocsánat! Nem azért, mert az szervezethez kötődik. Az 
alapellátásban ugyanis számtalan megbízásos jogviszonyban ellátott praxis van. Az 
alapellátásban a munkaviszony semmilyen módon nem általános, egyáltalán nem 
általános. Tehát nincs megmagyarázva az indoklásban egyébként az, hogy akkor ezt 
miért veszik ki. Pont azért, mert nem általános ez a szabály, tehát vitatkozom Kovács 
Zoltán képviselőtársammal, ez nem általános szabály, mert a háromezer fő alatti 
településeket kiveszi és az alapellátásban dolgozókat kiveszi, pedig ugyanolyan 
életviszonyról és ugyanolyan feladatról és választott tisztségről van szó. Tehát ez 
éppen hogy diszkriminatív szabály, abszolút mértékben diszkriminatív, és mivel a 
részletes indoklásban nem óhajtotta megmagyarázni az előterjesztő, hogy miért pont 
így gondolja ezt a szabályozást, ezért is mondjuk azt, hogy ez semmilyen módon nem 
átgondolt és nagy valószínűséggel egy darab emberre szabták. 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt megadnám a szót Varga László 

képviselőtársunknak, tájékoztatom önöket, hogy most az Igazságügyi bizottság 
ülésén nem az általános vitát folytatjuk le, hanem pusztán csak annyiról van szó, 
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hogy a törvényjavaslatot tárgysorozatba vegyük-e vagy sem. Varga László 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr szavaiból úgy 

vélem kihámozni, hogy akkor lesz általános vita is, tehát ez a szavazási magatartást 
megelőlegezi. 

Csak annyit szeretnék mondani Bajkai képviselőtársamnak, hogy nem mi 
neveztük el ezt a jogszabályt, hanem a sajtó, illetve a társadalom. Tehát az a helyzet, 
hogy ez egy elég átlátszó dolog. Ráadásul még a győri időközi polgármester-választás 
előtt nagyon világosan megjelent az a hír, hogy ez lesz. És lőn világosság, akkor mégis 
van. Akkor e mögött szerintem van valami. Tehát a társadalom ítélete, ne legyen 
kétség, nagyon világos a tekintetben, hogy miért születik ez a jogszabály.  

Amit még el szerettem volna mondani, nem mondom. Azt gondolom, hogy 
Kovács Zoltán kicsit elviccelve hozzátett egy félmondatot az utolsó mondatához, ez 
igaz, tehát társadalmi viszonyokra is reagál a jogalkotás, de ahogy mondta, igen, 
politikai viszonyokra is. Valószínűleg most az utóbbi történik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Kovács Zoltán alelnök úrnak, Varga László 

képviselőtársunk megjegyzésére, hogy ez kvázi prejudikáció volt, hogy lesz általános 
vita, azért azt megállapítanám: az, hogy ez nem általános vita az Igazságügyi 
bizottság előtt, hanem tárgysorozatba vétel, még nem jelenti, hogy lesz általános vita. 
Tessék parancsolni, alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tárgysorozatba vételre 

alkalmasnak találom az előterjesztést. 
Varga-Damm Andreának annyit szeretnék mondani, hogy az alapellátás 

önkormányzati feladat és azt vagy alkalmazotti viszonyban, vagy szerződéses 
jogviszonyban látják el, ezért kell ezt onnan, a rendszerből kivenni, mert nem lehet, 
saját magával nem tud szerződni egy háziorvos, adott esetben ha szerződéses 
viszonyban van, alkalmazottként pedig nem lehet a saját maga főnöke, ha egyébként 
képviselő-testületi tag. (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen. És ha egy másik 
településen?) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bajkai István képviselőtársunké végül a szó. Más 

jelentkezőt nem láttam. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársak! Egymástól vesszük el a szót Kovács Zoltánnal. Igazából 
tényleg a szabályozási kör vagy szabályozási azonosság körében mozgott Varga-
Damm Andrea képviselőtársunk gondolata és arra most ismételten kapott 
magyarázatot, azt gondolom, de a kétségeit nem sikerült eloszlatni szabályozási kör 
elkülönülése vagy azonossága vonatkozásában.  

A másik megjegyzésem pusztán csak azért, mert elhangzott, és mintha úgy 
lehetne értelmezni Varga László képviselőtársunk mondatát, hogy ha a sajtóban 
hallunk valamit, akkor az nyugodtan használható kifejezés. Bizonyára csinált ilyen 
típusú pereket, azok éppen arról szóltak, hogy ami a sajtóban elhangzik, az nem 
feltétlenül jogszerű, sőt az esetek egy részében biztosan tudjuk, hogy nem jogszerű. 
Ez az eset is erről szól. Köszönöm. 
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ELNÖK: Újabb felszólaló a várakozók listáján. Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyé a szó.  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Annyit szeretnék Kovács Zoltán 

képviselőtársamnak mondani, hogy csak az adott önkormányzat területén lévő 
alapellátás összeférhetetlen. Ha már egy másik, az már nem a saját munkáltatója, és 
miután 3200 közeli település van, ezért akár megoldható lenne az alapellátásban való 
részvétel is. 

Még annyit mondanék Bajkai képviselőtársamnak, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságába beletartozik, ha valaki egy ilyen jellegű 
jogszabályt elnevez akár annak a vezetéknevével, merthogy nem a teljes nevéről 
beszélünk, és Dézsi vezetéknév elég sok van Magyarországon. Ez a 
véleménynyilvánítás szabadságába tartozik: az a véleménye valakinek, hogy ez a 
szabályozás az ő személyére és az ő személye miatt jött létre és semmilyen módon 
semmilyen személyiségi jogot nem sért, ha ezt lex-Dézsinek nevezik. Bizonyára ön is 
számtalan személyiségi jogi ítéletet olvasott már, az ilyen jellegű megnevezéseket 
véleménynyilvánításnak tekintik. Egyébként az önök sajtója rendre ilyenfajta módon 
próbál embereket alázni, a megítélésünket rontani. Úgyhogy azt gondolom, először 
a saját házuk táján kellene körülnézni. 

 
ELNÖK: Várakozók listáján… (Dr. Bajkai István jelentkezik.) Azt akartam 

mondani, hogy több személyt nem látok, de mégis. Bajkai István képviselőtársunké 
a szó. 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ígérem, 

többet ebben a személyiségi- és névhasználatijog-ügyben nem fogok már beszélni. 
Látható, hogy nem tudjuk egymást erről a kérdésről meggyőzni, bár nem is lenne 
feladata a mai napirendi pontnak. Csak pusztán megjegyzem, hogy a névhasználat, 
hogy a nevünket mivel kötik össze, mihez illesztik a névnek egy részét vagy az egészét, 
az bizony, a névhasználat jogosultjának a kizárólagos döntésén múlik. Az nem arról 
szól, az nem a véleménynyilvánítás szabadsága, az nem vélemény, hogy valakiről 
jogszabályt nevezek el. De még egyszer mondom: erre nagyon szívesen adok még 
tanácsot is a kolléganőnek, hogy miért van ez így. (Dr. Varga-Damm Andrea 
közbeszólása.) 

 
ELNÖK: A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőket, kívánnak-e reagálni az 

elhangzottakra. (Nacsa Lőrinc: Igen.) Megadom a szót akkor Nacsa Lőrinc 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Nacsa Lőrinc válaszadása 

NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönjük szépen, elnök úr. Ha megengedi, elnök 
úr, mindketten válaszolnánk a vitában elhangzottakra. 

Elsőként Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak szeretném jelezni, hogy 
a törvény általános indoklásában az van, hogy módosítja, nem az, hogy pontosítja. 
Tessék elolvasni a… (Dr. Varga-Damm Andrea: Részletesről beszéltem, tessék 
megnézni!) De az általános indokolást tetszett említeni a felszólalásában. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Nem!) Lehet, hogy arra gondolt, az általános indoklásban az 
van, hogy módosítja a helyi képviselők és a polgármesterek összeférhetetlenségi 
szabályait, nem pedig az, hogy pontosítja. Ott az van, hogy módosítja. Ezt csak a 
jegyzőkönyv kedvéért mondom. 
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Tény, hogy nem az MSZP nevezte ezt először lex-Dézsinek, hanem a HVG-ben 
volt, ez nagyjából egy és ugyanaz, ez most teljesen mindegy (Dr. Varga László: Ezt 
mondjad nekik!) ilyen szempontból. Önök azt mondták, hogy itt nem hangzik el a 
győri polgármester úr neve vagy mi ezt eltitkolnánk. Mi nagyon büszkék vagyunk 
Dézsi Csaba Andrásra és arra, hogy megnyerte azt a várost és az eddigi munkájára, 
tevékenységére is. Mi senkit nem szeretnénk eltiltani az életmentéstől, ezért is 
hoztuk ide ezt a törvényt. Senkit nem szeretnénk attól eltiltani, hogy életeket 
menthessen, és ahogy egyébként Kovács képviselőtársam erre már utalt, az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvényben pontosan meg van határozva a 
települési önkormányzatok feladata az egészségügyi alapellátásban, így ezért nem az 
alapellátás került bele ebbe a törvénybe sem. 

A háromezres határra is rákérdezett a képviselő asszony. A törvényben az 
szerepel, hogy 3000 létszámú település fölött kötelező főállású polgármesternek 
lennie a polgármesternek, az alatt társadalmi megbízatásban is elláthatja a feladatait. 
Így alapvetően azért, mert itt főállású polgármesterek összeférhetetlenségi szabályait 
módosítjuk és 3000 fő települési létszám fölött kötelező főállású polgármesterként 
ellátni, nem társadalmi megbízatásban. Mivel a törvény is ezzel a lélekszámú határral 
operál, mi is ezért választottuk ezt a határt, a 3000-et.  

Köszönjük az aggódást a polgármester úr időbeosztására vonatkozóan. Majd 
átadjuk neki. (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem! Mi a város és a polgárok miatt 
aggódunk!) Valószínűleg meg fogja tudni oldani, reméljük. Itt arról van szó, hogy ez 
a törvény véleményünk szerint eddig hiányos volt abból a szempontból, hogy bár a 
tudományos és művészeti tevékenységet engedte, ezt a jellegű életmentést nem, ezért 
most szeretnénk orvosolni. Bár tényleg nem történt még döntés, ahogy Varga 
képviselő úr mondta, mi azért bízunk benne, hogy lesz általános vita. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a szót Böröcz László 

képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

Böröcz László reflexiója 

BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt 
bizottságot csak szeretném megkérni még egyszer arra, hogy támogassák a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, hiszen Nacsa képviselőtársam gyakorlatilag 
mindent elmondott, így kevés dolgot hagyott nekem. 

Én egyetlen egy dologra reagálnék csupán, az időbeosztásával kapcsolatban, 
hiszen Dézsi polgármester úrral hozták összefüggésbe a törvényt. Szerintünk ha egy 
polgármester tudja vállalni, hogy egy héten belül egy napot vagy egy hónapon belül 
pár napot az orvoslással tud eltölteni és akár csak egy életet meg tud menteni, 
szerintünk akkor már nagyon hasznos döntést hoztunk ezzel a törvénymódosítással. 
(Dr. Gyüre Csaba: Hűha!) Úgyhogy én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy 
támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Kérdezem a bizottság 
tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 9 igen, 2 nem szavazat és nulla tartózkodás mellett 
a bizottság az indítványt tárgysorozatba vette. Ezzel ezt a napirendi pontot…  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Elnézést! Tévesen szavaztam, ezt szeretném 

jegyzőkönyveztetni.  
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ELNÖK: Képviselőtársam, mint ahogy a plenáris ülésen is úgy van, tudomásul 

vesszük a téves szavazását, jegyzőkönyvben van rögzítve, pedig már örültem, hogy 
támogatja, mert kiírta… 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Nem, nem! Ellene vagyok. (Elnök: Jó, 

köszönöm szépen.) Tényleg kérem, hogy tüntessék fel a jegyzőkönyvben. 
 
ELNÖK: Feltüntetjük, hogy tévesen szavazott, de a szavazás eredményén nem 

tudunk változtatni, mint ahogy a plenáris ülésen sem. (Dr. Gyüre Csaba: Nem 
befolyásolja a végeredményt!) Köszönjük szépen az előterjesztőknek, hogy részt 
vettek a mai bizottsági ülésünkön. További szép napot kívánunk!  

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, az egyebek megtárgyalására. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülését 2020. március 
3-án kedden 10 órától kezdődően tartja.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben nincs, a bizottság ülését berekesztem. Köszönöm mindannyiuk aktív 
részvételét. Szép napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 16 perc) 

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


