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az Országház főemelet 66. számú tanácstermében
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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! Tisztelt képviselő asszony, képviselő urak, köszöntöm önöket.
Alelnök úr külföldön van, időben, napokkal ezelőtt jelezte távollétét, és ezt
megtette az új szabályok szerint is, tehát a távolléte ilyen szempontból tudott volt, így
szerveztük a bizottsági ülést. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Javaslom, hogy a meghívóban jelzett egyetlen napirendet tárgyaljuk, ez Varga
Zoltán mandátumigazolása. Amennyiben a jelzett napirendet elfogadják, kérem,
jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag fogadtuk el a napirendet.
Mandátumigazolás: Varga Zoltán (DK)
A képviselő hölgy és az urak átnézhették a benyújtott iratokat, és ez alapján azt
látjuk, hogy a képviselő úr mandátumát az Országgyűlés igazolhatja.
Határozathozatal
Ha egyetért velem a bizottság, akkor kérem, hogy ezt szavazással is erősítsük
meg. (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag fogadtuk el.
Egyebek
Az egyebek napirendnél vagyunk máris. Képviselőtársaim a munkatársaim által
már tájékoztatva vannak arról, hogy a házszabály módosítása során a képviselői
jelenléttel kapcsolatban milyen új szabályok lépnek életbe. Ennek röviden az a lényege,
hogy a hivatalos képviselői e-mail címről írásban kell jelezni, ha valamelyik képviselő
távol marad az üléstől, azért, hogy ne kerüljön sor a tiszteletdíj levonására meg egyéb
dolgokra, ezt kérem mindannyiótoktól. Ha távol vagytok, akkor az eddig megszokott
renden kívül ezt írásban kell a házszabály értelmében mindannyiunknak megjeleníteni.
Arról tájékoztatom még a bizottságot, hogy dr. Fülöp Erik Sándor képviselő úr
közlekedési szabálysértés okán lemondott a mentelmi jogáról, és ugyanez igaz
gyülekezési joggal visszaélés miatt - itt más a tényállás - Keresztes László Lóránt
képviselő úrra is. Tehát a jogérvényesítés útjába egyik képviselő se gördített akadályt,
mindkettő lemondott a mentelmi jogáról. Hogy a képviselő hölgy és urak tudjanak
erről, ezért jelentettem be.
És még egy dolog, ez szintén a házszabály szigorításával függ össze, lehet, hogy
az esküokmányok áttekintése kapcsán a bizottságnak a továbbiakban feladata adódik.
Az egyszerűség kedvéért, ha egy képviselő valamit hozzáfűz az eskü szövegéhez, az a mi
értelmezésünkre vár majd, hogy az Országgyűlés plénumán történt dolgok
megfelelnek-e a határozati házszabálynak. Remélem, ilyenre nem kerül sor, de ha igen,
akkor ilyen okok miatt is üléseznünk kell. Ennyi lett volna az egyebekben, ez a három
bejelentés.
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Az ülés berekesztése
Van-e egyebekben bárkinek megjegyzése, közlendője? (Nincs jelentkező.) Akkor
köszönöm mindenkinek a jelenlétét. A továbbiakban jó munkát kívánok! A bizottsági
ülést bezárom.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc)

Dr. Hargitai János
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika

