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Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait!
A napirendi javaslatban két napirendi pont van jelezve, az első
mandátumigazolás, és egyebekben tájékoztatást teszek egy másik ügyről.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Amennyiben a jelzett
napirendet a testület elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.)
Megállapítom a jegyzőkönyvnek, hogy egyhangúlag fogadtuk el a napirendet.
Mandátumigazolás: Dudás Róbert (Jobbik)
A szokásos dokumentumok megtekinthetők, az új képviselő mindennek
hiánytalanul eleget tett, összeférhetetlenség nem áll (Dr. Pálinkás László: Megvan a
nyilatkozat is, nincs összeférhetetlenség.), úgyhogy akkor a szokásos dolgot javasolom
majd a parlamentnek.
Határozathozatal
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A bizottság
egyhangúlag fogadta el.
Egyebek
Máris az egyebeknél vagyunk. Itt arról tájékoztatom a testületet, hogy Staudt
Gábor volt jobbikos képviselő úr feljelentést tett Böröcz László fideszes országgyűlési
képviselő ellen egy interpellációban megfogalmazott mondatáért. Volt már ilyen
ügyünk, biztos, hogy a régi képviselők találkoztak már ilyennel, de lehet, hogy alelnök
úr is találkozott már ilyen esettel. Ez a mentelmi jognak az a központi magva, hogy a
képviselő sérthetetlen, a parlamentben tett megszólalásainkért, szavazatainkért
semmilyen módon, soha felelősségre nem vonható a képviselő.
Ezt a bírónak észlelnie kellett volna, tehát nem azzal kellett volna idefordulnia,
hogy magánvádas ügyről lévőn szó, kéri a jog mentelmi jog kiadását, hanem azt kellett
volna észrevennie, hogy itt a törvény által védett a képviselő. Hogy miért nem vette
észre, nem tudjuk, de ez már a második ilyen eset volt. Ilyenkor az a szokás, hogy ezt
nem támogatjuk, hanem Kövér úrnak visszajelzek, és ő ilyenkor ír a bíró főnökének,
ahogy ez a múltkor is történt, és akkor egy darabig helyre kerülnek az ügyek. Magyarán,
nincs döntési helyzet, ezért nem volt napirenden ez az ügy, de nyilvánvalóan a
testületnek tudnia kell, hogy ilyen megkeresés érkezett, és erről szólt a tájékoztatóm.
Ha ezzel egyetértenek, megköszönöm. (A képviselők bólintanak.)
Az ülés berekesztése
Egyebekben van-e valakinek kérése, közlendője? (Nincs jelentkező.) Nincsen.
Köszönöm munkájukat, a bizottsági ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 03 perc)

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
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