
A378-2/2011.
(A378-3/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottság
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását

figyelemmel kísérő albizottság (ellenőrző albizottság)ának
2011. április 19-én, kedden, 15 óra 41 perckor

a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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1. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:  Mile Lajos (LMP), az albizottság elnöke

Dr. Tóth József (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről:

Dr. Imre Bernadett munkatárs
Magyar Árpádné titkárnő
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(A bizottság 14 óra 31 perckor megkezdett ZÁRT ülésének folytatása. -
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 15 óra 41 perc)

Egyebek

MILE LAJOS (LMP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Még egyetlen
napirendi pontunk van, ami a titokzatos "Egyebek" nevet viseli.

Az "Egyebek" között, nekem legalábbis, csak a következő ülésünkre vonatkozó
javaslatom lenne. Kérdezem képviselőtársamat, hogy az "Egyebek"-hez van-e valamilyen
kiegészítenivalója. (Dr. Tóth József nemet int.) Akkor az a javaslatom, hogy haladjunk az
elfogadott munkaterv sorrendje szerint!

A következő téma: a 2011. évtől bevezetésre kerülő, 16 százalékos, egykulcsos
jövedelemadó hatása a hivatásos állományúak életkörülményeire, valamint a
magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos változások hatása a hivatásos állományúak
életkörülményeire - nagyon idétlen és hosszú a cím. A munkatervben ez a következő pont.
Mivel a múltkor módosítottuk a munkatervünket, és kivettük az eredeti egyest, a kettős
állampolgársággal kapcsolatos kérdéskört, emiatt léptetés van a sorrendben, és akkor ez lenne
a következő ülés napirendi pontja.

A jövő hét kedd még nem jó nekünk, mert húsvéthétfő után vagyunk. Tehát valószínű,
hogy a jövő hét nem igazán lenne alkalmas. Két hét múlva tartanánk meg a következő
bizottsági ülést, ha az megfelelne.

DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Igen, a múltkor kértem is, hogy lehetőleg akkor
ülésezzünk, amikor bizottsági ülés van, mert nekem ez lenne a praktikus. Ha ezt kérhetem!

ELNÖK: Jó, ez egybeesik az én elképzelésemmel. (Dr. Tóth József: Köszönöm
szépen.) Tehát akkor abban maradunk, hogy a következő albizottsági ülést 2 hét múlva fogjuk
megtartani, ez május 3-át jelenti. Ha ez a fél hármas időpont megfelel, akkor ezt tarthatjuk.
Ettől csak akkor térnénk el, hogyha valamilyen ésszerű ok ezt indokolttá teszi. Ha közbejönne
addig valami, elutazás, bármi egyéb, akkor természetesen majd az interneten vagy telefonon
fogok értesítést küldeni.

Köszönöm szépen a közreműködést, a munkát. A gyorsírók munkáját is köszönöm.
Ezt az albizottsági ülést befejezettnek tekintem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 43 perc)

Mile Lajos
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Szoltsányi V. Katalin és Madarász Mária


