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Napirendi javaslat 
 
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló törvényjavaslat (T/8392. szám)  
(Varju László és Dr. Oláh Lajos (DK) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Hohn Krisztina (LMP), a bizottság alelnöke  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Bősz Anett (független)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
 

Meghívott 

Hajdu László (DK) országgyűlési képviselő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait, a sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket, a képviselő urat. Az 
ülést megnyitom. 

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslatról és annak indokáról. Az 
1. napirendi pontban egy törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntést 
terveztem, mégpedig a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló 
T/8392. számú törvényjavaslat megvitatását, amelyet Oláh Lajos és Hajdu László 
képviselőtársaimmal nyújtottunk be. Fontosnak vélem továbbra is, hogy erről a mai 
ülésen tárgyaljunk, hiszen önmagában a téma felvetése, azt gondolom, közkeletű 
mindenki számára, ismert, hogy egy, a főváros és a kormány közötti megállapodásra 
van szükség ahhoz, hogy különböző fejlesztések megvalósuljanak, legyen az 
sportcélú beruházás, legyen az egészségügyi fejlesztés. Az erre vonatkozó 
megállapodás, úgy tűnik, körvonalazódik akörül, hogy az egészségügyi program 
fejlesztéséhez további tízmilliárd forint szükséges, hogy a főváros egészségügyi 
fejlesztéseiben a szakrendelőkre különös hangsúlyt lehessen helyezni. A 
2. napirendi pont az egyebek lenne. 

Szűcs Lajos alelnök úr a napirendi javaslattal kapcsolatban írásban a 
következőkről tájékoztatott: 

„Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési bizottság 2019. december 
9-re összehívott ülésén a kormánypárti képviselők nem kívánják biztosítani a 
határozatképességet.  

A meghívóban szereplő napirendi javaslatot nem tudjuk támogatni, ugyanis 
főpolgármester úr pénzügyi igényéről és a Fővárosi Közgyűlés által megfogalmazott 
feltételekről, ahogy ezt a főpolgármester úr is kérte, először a Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsának soron következő ülésén fog a főváros és a Kormány 
egymással egyeztetni. 

Emellett álságosnak tartom, hogy a főváros új vezetése nem támogatja a dél-
budai centrumkórházat és azt a javaslatot sem, hogy a főváros is fordítson 
10 milliárd forintot az egészségügyi intézmények korszerűsítésére. 

A fővárosi egészségügy fejlesztése melletti elkötelezettségünk egyértelmű, 
amit az is mutat, hogy az Egészséges Budapest Program fejlesztéseire 42 milliárd 
forintot szavaztunk meg a jövő évi költségvetésben.” Ezzel indokolta az alelnök úr. 

Kettő megjegyzésem biztosan van hozzá. A fővárosi, dél-budai 
centrumkórház megépítésében senkinek nincs vitája, ezt mindenki szeretné. Abban, 
hogy a helyszíne hol legyen, vannak felvetések, de mindannyian, én biztosan, de azt 
gondolom, az ellenzéki képviselők által eddig elhangzottak alapján egyértelmű, hogy 
erre a fejlesztésre szükség van. Ezért még inkább jó lenne, ha itt lennének a 
kormánypárti képviselőink, mert akkor az ebben rejlő, úgy tűnik, félreértést 
tisztázni lehetne gyorsan, de úgy tűnik, a kormánypárti képviselőknek erre igazából 
nincs szándéka. És hogy mekkora összeg kell ahhoz, hogy ezt az egészségügyi 
fejlesztést meg lehessen csinálni, hogy a szükséges egészségügyi fejlesztés meg 
tudjon valósulni, azt az öt éven át évi tízmilliárd forintot, amely a főváros részéről 
megfogalmazódott, az „Egészséges Budapest” program keretében éppen a módosító 
javaslatunk teszi lehetővé. Ha ez törvénybe foglaltatott volna vagy ezt törvénybe 
tudnánk foglalni, akkor egyértelműen tudna a Közfejlesztések Tanácsa dönteni, 
hogy ezt mire és hogyan használja fel. 



6 

Mivel a bizottság ülésén erre a vitára nem tudunk sort keríteni, így át kell 
térnem a helyettesítések bejelentésére. Pillanatnyilag nincs olyan dokumentum, 
amely helyettesítésekről szólna, ezért a határozatképesség megállapítására kerül 
sor: bejelentem, hogy a mai bizottsági ülés határozatképtelen, nem határozatképes, 
és megállapítom, hogy a bizottság ülése ebben a formában véget ér.  

Határozatképtelenség miatt az ülés berekesztése előtt még annyit szeretnék 
mondani, hogy mivel ezt a módosító indítványt a bizottságnak 30 napon belül meg 
kell tárgyalnia, és a rendes ülésszak napjai számítanak - a pontos számítást majd a 
kollégák elvégzik -, a lényeg az, hogy február hónapban újra vissza kell térni erre a 
módosító indítványra. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelettel köszönöm a bizottság tagjainak a megjelenését, érdeklődését, 
ennek megfelelően találkozunk februárban ismét. Köszönöm szépen. Az ülést ezzel 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 37 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


