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Napirendi javaslat

1.  A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Szűcs Erika (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Prof. Iván László (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) megérkezéséig Talabér Mártának (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának
(Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)
Dr. Varga László (MSZP) Szűcs Erikának (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Elkezdenénk a bizottsági ülést. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a megjelent
vendégeket, illetve a kormány képviselőit.

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a
szavazás kezdete előtt ismertetem.

Kérdezem, hogy van-e valakinek a kiküldött napirendi ponthoz bármilyen észrevétele
vagy kíván-e valamilyen más napirendi pontot felvenni. (Nincs jelzés.)

Aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság megszavazta a napirendi pont tárgyalását.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3500. szám) (A bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Soron következik a közfoglalkoztatásról szóló T/3500. számú törvényjavaslathoz
kapcsolódó módosító indítványok tárgyalása.

A kormány képviseletében köszöntöm dr. Szaló Péter helyettes államtitkár urat, a
Belügyminisztérium részéről.

A tárgyalásra kijelölt ajánlási pontok kiküldésre kerültek, azokat mindenki az asztalán
meg is találhatja.

Az ajánlás 4. pontjában Kaufer Virág és képviselőtársa indítványáról kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja a módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor azonnal szavazás következik; de először
amint megérkezik a helyettesítésről a papír, azt ismertetném.

Iván László professzor urat Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony helyettesíti,
Lakatosné Sira Magdolna képviselő asszonyt Talabér Márta alelnök asszony helyettesíti,
Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyt Bábiné Szottfried Gabriella képviselő

asszony helyettesíti, dr. Vas Imre képviselő urat Tamás Barnabás képviselő úr helyettesíti,
Bús Balázs képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti és dr. Varga
László képviselő urat Szűcs Erika képviselő asszony helyettesíti.

És akkor ezek után szavazás következik a 4. számú ajánlásról. Aki támogatja a
módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta,
és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

Az ajánlás 5. pontjában Bertha Szilvia indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki az 5. pontban szereplő módosító
javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem támogatta a
módosító javaslatot, és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.
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Az ajánlás 6. pontjában Kaufer Virág és képviselőtársa indítványáról kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot,
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

Az ajánlás 7. pontjában Kaufer Virág és képviselőtársa indítványáról kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság nem támogatta a
módosító javaslatot, és nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

Az ajánlás 8. pontjában szintén Kaufer Virág és képviselőtársa indítványáról kérdezem
a kormány álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni.
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, szavazás következik. Aki támogatja a módosító javaslatot,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot, és
nem kapta meg a szavazatok egyharmadát.

Köszönöm, a kijelölt ajánlási pontoknak a végére értünk. Nem tudom kíván-e valaki
más ajánlási ponttal foglalkozni a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor
ezt a napirendi pontot lezártuk.

Egyebek

Nagyon szépen köszönjük a megjelenést a kormány képviselőinek, és igazából már
csak az „egyebek” napirendi pont van hátra. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e
valaki az egyebekben bármit is közölni vagy felvetni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor
csak annyit szeretnék elmondani, kérem, hogy a holnapi valószínűleg utolsó bizottsági
ülésünk is legyen határozatképes, ami a mainál hosszabb lesz és talán érdekesebb is.

Köszönöm szépen a részvételt és jó munkát kívánok a mai napra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


