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az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 
2013. május 21-én, kedden, 12 óra 04 perckor  
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Napirendi javaslat  
 

1.  Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 

törvényjavaslat (T/10901. szám)  

(Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság által benyújtott módosító javaslat 

megvitatása) 

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Csizi Péter (Fidesz),   
Hirt Ferenc (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Bagdy Gábor (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Talabér Mártának (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma):
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

TALABÉR MÁRTA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai jubileumi ülésünkön, ugyanis ma ül össze 
századszor a bizottságunk a megválasztásunk óta. 

A mai napirendünk nagyon rövid lesz, ha a javaslat alapján megyünk. Elsőként az 
önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatról kell döntenünk, illetve második napirendi 
pontként egyebekről.  

Kérdezem, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor, 
aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/10901. szám) (Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság által 
benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Elsőként az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatról kell döntenünk.  

Köszöntöm Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető asszonyt, és az Önkormányzati 
bizottság javaslatáról kellene véleménye mondania, ami a 18-as pontban található. 

 
BÓDINÉ PÁJER MARIANNA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen, a szót.  
A kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? (Nincs jelzés.) 

Kérdezem, ki az, aki támogatni tudja. (Szavazás.) Egyhangú 20 igen szavazattal támogattuk. 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Van-e valakinek egyebek napirendben felvetése? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 
szépen, akkor a bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc) 

  

Talabér Márta 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


