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Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Mentelmi bizottságának
2019. április 1-jén, hétfőn, 9 órakor
az Országház főemelet 66. számú tanácstermében
megtartott üléséről
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Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit.
Bizottsági ülésünk határozatképes, köszönet érte az ellenzéki tagoknak, hogy ezt
biztosítják.
A meghívóban jelzett napirendeket javaslom tárgyalásra. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy
a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.
Mandátumigazolás: dr. Gyüre Csaba, Jobbik
Gyüre Csaba mandátumigazolása következik. Munkatársaim bizonyára
kiosztották minden képviselőnek az anyagot. (Dr. Pálinkás László: Itt van. Úgy
szoktuk, hogy aki akarja, megtekintheti, de máris körbeadom.) Megbízom azokban,
akik ezt kötelességszerűen megnézik, és képviselőtársaim is így nyilatkoznak, látom a
tekintetükből (Kocsis-Cake Olivio: Megnéztem.), alelnök úr látta is a
dokumentumokat. Összeférhetetlenséget nem jelzett, gondolom, a képviselő úr
(Dr. Pálinkás László: Nem. Nincs összeférhetetlenség.), tehát a mandátumát
gyakorolhatja.
Határozathozatal
Azt javaslom a bizottságnak, javasoljuk az Országgyűlésnek, hogy igazoljuk a
képviselő úr mandátumát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.
Egyebek
Egyebekben van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.)
Alelnök úr velem volt azon a bizottsági ülésen - Dórának és Szabó képviselő
úrnak mondom -, és ha majd megyünk Montenegróba, remélem, köztünk lesznek, mert
valószínűleg meghívnak minket, és azt illik elfogadni. Hasznos eszmecsere volt, azt
mondhatom, eltöltöttünk egy-két órát a montenegrói csapattal, két képviselő volt
egyébként itt. Kaptak tőlünk egy tájékoztatást a mi feladatkörünkről, ők is beszéltek
röviden erről, aztán elmentünk ebédelni itt, a Házban, majd megtekintették a Házat.
Utána a Legfőbb Ügyészségre mentek, előtte pedig Vejkey Imrével voltak az
Igazságügyi bizottságban. Ennyit tudok tájékoztatásként elmondani, s a
dokumentumok nyilvánvalóan mindenki számára rendelkezésre állnak, a jegyzőkönyv,
amely készült erről az ülésről.
Az ülés berekesztése
Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy befáradtak ilyen hajnali órában, és
megejtettük, amit meg kellett ejtenünk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 03 perc)

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
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