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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
Ellenőrző albizottságának

2011. március 7-én, hétfőn 15 óra 35 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1.  Az albizottság 2011. I. félévi munkaprogramjának elfogadása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Bertha Szilvia (Jobbik), az albizottság elnöke

Polics József (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Karvalics Ottó (Fidesz) Polics Józsefnek (Fidesz)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja:15 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BERTHA SZILVIA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Albizottság! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Karvalics Ottót Polics József
helyettesíti.

Eredetileg három napirendi pontunk lett volna, de mivel államtitkár úr nem jött el,
ezért a kettes napirendi pontunkat elhalasztottuk.

Így maradt az albizottság féléves munkaprogramja és az egyebek. Amennyiben ezt
elfogadjuk, kérem, szavazzuk meg. (Szavazás.) Egyhangú.

Az albizottság 2011. I. félévi munkaprogramjának elfogadása

Mindenki előtt ott van a munkaprogram. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivaló? Az
első programunk lenne az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló, hogyha valami módosító
javaslatunk van, akkor még a szezon kezdete előtt be tudnánk nyújtani. Utána jönne a
kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ez azért is lenne fontos, mert most már az
Alkotmánybíróság kimondta annak a bizonyos résznek a megsemmisítését, erről is szót
lehetne ejteni. Utána a társadalmi egyeztetésről lenne, és még egy, ami kérdéses, hogy a
háztartási alkalmazottakról van egy rész, azt vizsgáljuk-e. A bizottság főtanácsadójával
beszéltünk róla, hogy az is valami eredmény, hogy tulajdonképpen semmilyen hatása nincsen.

POLICS JÓZSEF (Fidesz): Ezt nem lehet az egyszerűsített foglalkoztatás részeként
kezelni?

ELNÖK: Nem, nem, az teljesen különálló téma.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: A kiküldött
tájékoztatóban már benne van, abból következik, hogy az sajnos nem a legsikeresebb.
Maximum azt tudnánk megállapítani róla.

ELNÖK: Ahhoz van egyáltalán szervezet, akit meg lehet hívni?

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Csak az APEH-ot
tudjuk, a kimutatásokat tudjuk vizsgálni, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a PM-es része
lenne a felelős.

ELNÖK: Akkor ezt esetleg helyezzük függőbe, hogy lehet, hogy még tartunk ez
ügyben ülést.

Aki egyetért ezzel a munkatervvel, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.)  Egyhangú.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Már csak annyit, hogy 8.30-ra terveztük az albizottsági
üléseket azért, hogy lehetőleg még hétfőn legyenek meg, amikor eleve van bizottsági ülés. Jó?
Tudom, hogy messze vagy, de …

POLICS JÓZSEF (Fidesz): Teljesen mindegy, ide ideérek, csak Pesten borzasztó a
bejövetel.

SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): De a 8.30-as jó kezdés, nem?
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POLICS JÓZSEF (Fidesz): Ma 9-re jöttem és ezt nem lehet kiszámítani. Én el fogok
indulni időben, hogy most 5 perccel előbb vagy később érek ide, azt nem tudom garantálni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még annyi, hogyha valakinek van javaslata, hogy az
egyes pontokhoz kiket hívjunk még meg, akkor azt jelezze.

A második napirendünk alatt, az egyebekben van-e valakinek megjegyzése,
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm a részvételt.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 43 perc)

Bertha Szilvia
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


