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mértékére gyakorolt hatásáról és annak következményeiről  
 
Meghívott: 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  
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Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 
Bősz Anett (DK)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása  

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

Bejelentem a helyettesítést: Hohn Krisztina alelnök asszonyt jómagam 
helyettesítem az ő kérésének megfelelően. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban tájékoztatott, ezt a levelet önök 
valamennyien megkapták, amelyben alelnök úr ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a 
magyar gazdaságot érintő minden egyes fontos információról a Pénzügyminisztérium 
havonta kiadja a közleményeit, illetve évente beszámol, sőt akár még a Gazdasági 
bizottság ülésén is találkozhattam miniszter úrral, és úgy gondolja alelnök úr, hogy ez 
elegendő információ ahhoz, hogy a bizottság az összes döntését meghozhassa. Ebben 
én vitatkozom vele, vagy vitatom azt, amit ő elmondott, de a levelet önök ismerik. A 
bizottság tagjai, ahogy előzetesen mondtam, megkapták a levelet. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még nem 
határozatképes, helyettesítésre vonatkozó további eseti képviseleti megbízásról nincs 
tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése alapján kísérletet teszek a 
határozatképesség biztosítására, ami jelen esetben azt jelentené, hogy várakozunk még 
kettő percet. Ha ez alatt nem sikerül helyreállítani a határozatképességet, akkor utána 
folytatnánk. Köszönöm szépen a türelmüket, tehát két perc szünet. 

 
(Szünet: 11.34 - 11.36) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a türelmüket. Úgy látom, nincs 

esélyünk arra, hogy a bizottság ma határozatképes ülést tudjon tartani, ez több 
szempontból megdöbbentő. Miután kézhez vettem alelnök úr levelét, én válaszoltam is 
rá, és ha minden igaz, ez a levél is az önök birtokában van.  

Ezzel együtt szeretném ráirányítani arra a figyelmet, hogy egy ilyen rendkívüli 
helyzetben, amit maga a válság jelent, költségvetési oldalról pedig - éppen az említett 
minisztériumi tájékoztató alapján - a költségvetési hiány a tízszerese lett annak, mint 
amit eredetileg terveztek, és ennek tartalmáról, hátteréről csak részleges információink 
vannak, én azt gondolom, a Költségvetési bizottságnak felelős magatartással ezzel 
foglalkozni kell. Erre lényegében a bizottságot az alapdokumentumai felhatalmazzák, 
és nagyon sajnálom, megdöbbentett az, hogy ebben a kormánypárti képviselők nem 
kívánnak részt venni. És akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen módon nyilvánosan 
hozzáférhető információkon túl, azt gondolom, a bizottságnak számtalan olyan kérdése 
van, akár tapasztalata is, amit el tud mondani, hogy a következő időszakban mikkel és 
milyen módon lehet foglalkozni.  

Varga Mihály miniszter úr sincs a körünkben. A meghívót megkapta, bár az 
értesítés szerint ő pontosan tudja, hogy a kormánypárti képviselők ma nem vesznek 
ezen részt. Azt gondolom, ez a második szintje a történetnek, hogy egy gyáva 
magatartás után most Varga Mihály miniszter úr is eláll attól, hogy a kormánypárti 
képviselők magatartása után ő sem hajlandó ezt a tájékoztatást megadni. 
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Azt gondolom, a jövő évet e tekintetben minden frakciónak, minden 
képviselőnek érdemes újragondolnia, hogy milyen módon tudja szolgálni a hazát, ha 
egyébként arra nem képes, hogy ebben a bizottságban, ezzel a felelősséggel 
felhatalmazva, elvégezze azt a munkát, amiért gyakorlatilag idejött. 

A napirendi javaslat ismertetése 

Az 1. napirendi pontban egy tájékoztató meghallgatását terveztem, amit az 
előbbiekben nagyjából körvonalaztam is, és így nyugodtan mondhatjuk, legalábbis én 
ezt gondolom, hogy mindenképpen szükség lett volna erre. 

De itt van ezen kívül a 2., 3. és 4. napirendi pont is, amelyek tárgysorozatba-
vételi eljárások lefolytatására szolgálnak, és azt hiszem, itt ezek is alátámasztják azt, 
amit az előbb elmondtam, hiszen az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos 
jogszabályok módosításáról szóló H/13691. számú határozati javaslat, Kálló Gergely, 
Jobbik, képviselő önálló indítványa éppen arról szól, hogy az önkormányzatokat 
hogyan ne hátráltassák, hanem hogyan lehet segíteni őket abban, hogy a 
válsághelyzetben segítsék a várost, segítsék azt a közösséget.  

A helyi önkormányzatoknak a koronavírus-járvány elleni védekezéssel 
összefüggésben felmerülő többletfeladatai költségvetési támogatásáról szóló 
H/13629. számú határozati javaslat Szabó Sándor és dr. Varga László képviselők önálló 
indítványa, amelyben ugyanebben a témában tesznek javaslatot, az önkormányzatok 
érdekében és az önkormányzatiság érdekében fellépve. 

Végezetül pedig itt van előttünk napirendként a 2020. évi központi 
költségvetésről szóló módosítási javaslat, Tordai Bence képviselő önálló indítványa, 
amelyről ma ilyen módon határozni nem tudunk. Ez azért sem szerencsés, mert így 
ebben a formában február 1-jén várhatóan találkoznunk kell, mert törvényi határidő 
írja elő számunkra azt, hogy ezekről a döntést hozzuk meg. Így majd jövő év eleje lesz, 
amikor találkozunk, azt gondolom, hogy még ne kerüljünk és ne is kerülhessünk abba 
a helyzetbe, hogy a bizottság megszegi a szabályokat. 

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

Megállapítom, hogy a határozatképességet nem sikerült biztosítani, így a 
bizottság nem határozatképes. A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének 
megfelelően megállapítom a bizottsági ülésről távol maradók névsorát. Szűcs Lajos 
alelnök úr a Fidesz-KDNP-szövetség nevében előzetesen bejelentette, hogy az ülésről 
távol maradnak, így tehát nincs jelen az ülésen: dr. Szűcs Lajos alelnök úr, Boldog 
István alelnök úr, dr. Hargitai János alelnök úr, dr. Tilki Attila alelnök úr, Barcza Attila 
képviselő úr, Kara Ákos képviselő úr, F Kovács Sándor, Szabó Zsolt és V. Németh Zsolt 
képviselő urak. Távolmaradását jelezte továbbá Hohn Krisztina alelnök asszony, 
Mesterházy Attila képviselő úr és Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony. 
Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette az 
ülésről való távolmaradását. 

Így nem marad más számomra, mint hogy önöknek kívánjak békés, kellemes 
ünnepeket és feltöltődést a következő időszakra, hogy legyen erőnk és lehetőségünk 
arra, hogy a jövőben a bizottság küldetésének, lehetőségének megfelelően eleget 
tudjunk tenni annak, amit a választópolgárok elvárnak tőlünk.  
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Az ülés berekesztése 

Így a mai napon viszont határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem. 
Viszontlátásra! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető(k): Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


