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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának

2010. december 6-án, hétfőn 15 óra 15 perckor

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirend:

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám -

bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése első helyen kijelölt

bizottságként

2. Egyebek



- 3 -

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Balázs József (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Bóka István (Fidesz)

Dankó Béla (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Dr. Pósán László (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Veres János (MSZP)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Molnár Oszkár (független)



- 4 -

Helyettesítési megbízást adott:

Balázs József (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz),

Dr. Dancsó József (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Ékes József (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz),

Magyar Anna (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP),

Márton Attila (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz),

Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (Fidesz),

Dr. Szekeres Imre (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 15 perc)

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Javaslom,
hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyaljuk. Van-e más napirendi javaslat? (Nincs
jelentkező.) Nem is lehet más, mondják a nálam okosabbak, de azért egy szavazást kérek a
napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag fogadta el a
napirendjét.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz beadandó
bizottsági javaslat könnyen áttekinthető, csak ezt az öt számot kell fejben tartani. (Derültség.)
Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e ezt a javaslatot.

BANAI PÉTER BENŐ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük, véleményük.
(Nincs jelentkező.) Látva, hogy nincs, egy szavazással erősítsük meg, hogy a bizottság beadja
ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Ki az, aki ellene volt? Ki az, aki tartózkodott?
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntése nyomán benyújtja a módosító javaslatot.

A továbbiakban egy dolgot mondok, de az két törvényt érint, két törvény sürgős
kihirdetését javasolja a bizottságunk. Az egyik a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi
CII. törvény, a másik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
CXXX. törvény. Tehát ezek sürgős kihirdetését kérné a költségvetési bizottság.

Kérdésük, véleményük van-e? (Nincs jelentkező.) Akkor szavazzunk erről az
indítványról is. Aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze számomra! (Szavazás.) Köszönöm.
Ki az, aki ellene van? Három. Ki az, aki tartózkodott? Egy. A bizottság tehát a két törvény
sürgős kihirdetését indítványozza.

Ennyi volt a mai bizottsági ülés. Holnap a költségvetési szavazások után találkozunk,
ez 11.45-re van ez kalibrálva. Ez lesz az első találkozásunk. Köszönöm mindenkinek a
munkáját, további szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 150 óra 18 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


