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Napirendi javaslat

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21. szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és
Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke

Kara Ákos (Fidesz) alelnök
Varga József (Fidesz) alelnök
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Egyed Zsolt (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Karakó László (Fidesz) megérkezéséig Kontur Pálnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz) dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)
Dr. Nemény András (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 09.33 óra)

Elnöki bevezető, szavazás a napirendről
GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Szép napot

kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A mai bizottsági ülés
munkáját megkezdjük. Szakértő asszony közben a jelenléti ívet elénk tárja, alelnök úr
ellenjegyzi, amit kell, ha kell még. A határozatképesség megállapítására kerítünk sort.
Határozatképesek vagyunk, ez szemmel láthatóan adott. Rögtön be fogom diktálni a
helyettesítések mikéntjét.

Engedjék meg képviselőtársaim, hogy tisztelettel köszöntsem körünkben Kiss Péter
képviselő urat, aki a mai bizottsági ülésünktől bizottságunk tagjaként végzi munkáját. Szűcs
Erika képviselő asszony volt, aki átmeneti időszakban ezt a tevékenységet ellátta, úgyhogy a
Magyar Szocialista Párt részéről hárman, dr. Nemény András, akit én most helyettesítik, hogy
már szóljak a határozatképességhez illesztetten, és a jelenléthez illesztetten is: Kiss Péter
képviselőtársam és jó magam leszünk jelen. A jelenléti ív szerint dr. Karakó Lászlót Kontur
Pál képviselőtársam, Polics József urat Kovács Ernő képviselőtársunk helyettesíti, Szedlák
Attila urat Kara Ákos alelnök úr és Nemény Andrást pedig én. Így a határozatképességünk
teljes, 18 fős létszámmal adott.

A napirendi pontok elfogadására tennék javaslatot. Képviselőtársaim megkapták az
elektronikus formában megküldött meghívót. Ebben három napirendi pontot jeleztünk, de
szeretném jelezni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos törvénymódosítási
benyújtás még nem történt meg, ilyen értelemben két napirendi pont tárgyalására teszek
javaslatot.

Az első napirendi pontunk a családok támogatásáról szóló, engedjék meg, hogy most
ne olvassam fel a törvénytervezet nevét, a másik pedig az egyebek. Kérem képviselőtársaimat,
hogy aki ezen napirendi pontok tárgyalásával egyetért, az kézfelemeléssel erősítse ezt meg.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangú volt, de azért megkérdezem,
mert nem biztos, hogy minden kezet jól láttam. Volt-e ellene valaki? (Nincs jelentkező.)
Tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen, akkor jól láttam, tehát egyhangúlag a
napirendi pontok tárgyalására sort kerítünk.

Tárgyalási időkeret megállapítása tekintetében az a javaslatom, hogy mivel
mindösszesen az ajánlástervezet szerint majd négy pontból három összefügg, ezért két pont
tárgyalására kerítünk sort, tehát egy negyedórán belül biztos be tudjuk fejezni a bizottsági
ülésünket. Kérem, hogy ezt fogadja el a bizottság, és azt javaslom, hogy aszerint haladjunk,
ahogy a szokásjog is azt adja, hogy felváltva, hogyha kérdés-észrevétel van, először az
ellenzéki oldal, nyilván nagyjából az azonos időkeret felhasználása mellett.

Üdvözöljük Karácsony Mihály szakértő urat, foglaljon helyet, a bizottsági ülésünk fél
tízkor kezdődik. Köszönöm szépen.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/21.
szám) (Kósa Lajos (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A következő mondat arról szól, hogy most már a munkafeladatokhoz kezdjünk hozzá,
tehát az első napirendi pont keretei között a családok támogatásáról szóló, valamint a
gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatásról szóló törvényeknek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló T/21. számú
törvényjavaslatnak a módosítóiról tárgyaljunk.
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Mint ahogy említettem, képviselőtársaim voltak ennek, vagy nem említettem, akkor
most említem, szóval képviselőtársaim voltak ennek a törvénytervezetnek a benyújtói, Kósa
Lajos fideszes képviselő úr és Soltész Miklós kereszténydemokrata néppártos képviselő úr.
Ha az ajánlástervezethez kérdés-észrevétel van, akkor, gondolom alelnök úr, ahogy a
továbbiakban is, álláspontot fog rögzíteni.

A 3-ai napon készült ajánlástervezet ott van képviselőtársaim előtt, javaslom, hogy
eszerint haladjunk. Ebben az ajánlástervezetben, ahogy említettem, két ajánlási pontunk van,
az 1-es és a 2-es szám alatt lévő, amit meg kell tárgyalnunk. Az 1-es összefügg a 3-assal és a
4-essel. Az 1-es ajánlási pontban Talabér Márta, Hirt Ferenc és dr. Tapolczai Gergely
képviselő urak kapcsolódtak a T/21/8/1-es módosító indítványhoz. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy ehhez a módosításhoz illesztetten van-e álláspont rögzítése. Mi a vélemény?

KARA ÁKOS (Fidesz): Támogatjuk, igen.

ELNÖK: Támogatják. Köszönöm szépen. Tehát az előterjesztő nevében alelnök úr
támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat,  hogy ki az, aki támogatja a módosítót. (Szavazás.)
Tizennégy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett, tizennégy igennel a bizottságunk ezt a
módosítót támogatta.

A 2-es pont alatt Talabér Márta, Hirt Ferenc és dr. Tapolczai Gergely képviselő
kapcsolódtak a T/28/8/1-es módosító indítványhoz. Kérdezem alelnök urat, hogy mi az
álláspont.

KARA ÁKOS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem,
ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Tizennyolc, egyhangú támogatás mellett elfogadásra került.
Ezzel ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására sort kerítettünk. (Dr. Karakó László
érkezik az ülésterembe.)  

Köszöntöm közben dr. Karakó László képviselőtársamat.

Egyebek
Áttérnénk a második napirendi pontunkra. Ez az egyebek. Itt csak egyetlen mondatot

szeretnék mondani, ez pedig az, hogy bár az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvényjavaslat még nem került benyújtásra, valószínűsítem – alelnök úrral is egyeztetve -,
hogy a héten ez meg fog történni, úgyhogy, ha így van és ez fog bekövetkezni, akkor nagy
valószínűséggel jövő héten hétfőn kell majd tárgyalnunk, mivel a mostani eddigi
forgatókönyvből ez kimaradt, nagyon valószínű, hogy a héten nem kell másik bizottsági ülést
tartanunk.

Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, bejelentenivalója. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, szép napot kívánok mindenkinek. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 44 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


