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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 16 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Elnézést kérek
azért, hogy csúszva kezdünk.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így
munkáját megkezdheti.
Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem,
hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét.
Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottságunk
egyhangúlag elfogadta a napirendjét.
Elnézést kérek a hangomért. Nagylányom a hétvégén országos bajnok lett, és
szülőként két napig, szombat-vasárnap kellett buzdítanom a csapatot. Ennyi maradt
belőle.
Önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonban
lévő ingatlan ingyenes átadásáról szóló T/10715. számú
törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Első napirendi pontunk önkormányzati közfeladat ellátása érdekében állami
tulajdonban lévő ingatlan ingyenes átadásáról szóló törvényjavaslat. Révész Máriusz
képviselő úr önálló indítványa. Képviselő úr, az előterjesztői asztalnál foglaljon helyet
és meg is adom önnek a szót!
Révész Máriusz szóbeli kiegészítése
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Sokat nem akarok
beszélni, hogy be tudják hozni a kis késést. Az az igazság, hogy mindent leírtam.
Van egy park Kőbányán, amely érthetetlen módon állami tulajdonban van. Két
évtizede a kőbányai önkormányzat gondozza. Amikor a játszótereken a
játszóeszközök veszélyesek voltak, azokat leszereltük, a balesetveszélyes focipályát,
dühöngőt tulajdonképpen állami hozzájárulás nélkül kijavítottuk, leaszfaltoztuk, az
ellopott szobrokat helyreállítottuk. Az önkormányzat nagy fejlesztéseket tervez a park
közelében, ami egyébként osztatlan közös tulajdon. A sportpályarész az
önkormányzat tulajdonában van, a park maga állami tulajdonban van és van egy rész
magántulajdonban. A park elég lerobbant állapotú. Az a helyzet, hogy ha a felújításba
belekezdünk, az Állami Számvevőszék szóvá is teheti, hogy másnak a tulajdonára
miért fordítunk önkormányzati költségvetésből. Tulajdonképpen leegyeztettem a
kérdést, mindenki támogatja, úgyhogy azt hiszem, viszonylag egyértelmű a helyzet.
Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e az indítvánnyal kapcsolatban
kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Kérdezem, ki az, aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Az,
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhárom igen szavazat. Tartózkodás?
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
indítványt tárgysorozatba vette.
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Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy jelen volt és segítette a bizottság
munkáját. Ezzel az első napirendi pontunkat lezárjuk.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX.
törvény módosításáról szóló T/10721. számú törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, melynek keretében a Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell dönteni. Harrach Péter és Vejkey Imre
képviselők indítványa. Vejkey képviselő úr az előterjesztők nevében eljött a bizottság
ülésére. Köszöntöm és meg is adom a szót.
Dr. Vejkey Imre szóbeli kiegészítése
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági
bizottságot és elnök urat.
A törvényjavaslat módosítására azért van szükség, mert az MFB Zrt. közérdekű
feladatot ellátó intézmény. Egyrészt az átlátható és költséghatékony feladatellátása
céljából szükséges, hogy a leánycégek, a cégcsoporthoz tartozó cégek vonatkozásában
is központi döntések szülessenek. Tételesen fel van sorolva a törvényjavaslatban,
hogy melyek ezek: pénzügyi-számviteli szolgáltatások, kontrollingszolgáltatások,
eszköz-,
forrásgazdálkodás,
informatikai
szolgáltatások,
humánerőforrásgazdálkodás, szervezetfolyamat-szabályozás, beszerzési szolgáltatások és üzemeltetési
szolgáltatások. Másrészt egy hiánypótló módosítás is van a törvényjavaslatban, a
törvényjavaslat kiegészülne az egyházi jogi személyek finanszírozásával. A hatályos
rendelkezések indokolatlanul ezt eddig nem tették lehetővé. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e
véleményük, észrevételük a javaslattal kapcsolatban. (Varju László: Egy rövid
megjegyzést tennék!) Varju képviselő úr, öné a szó.
Hozzászólás
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A két napirendi pont kapcsán látszik, hogy
tulajdonképpen mindig az üléspontnak megfelelően határozzák meg, mi történjen. Az
előbb, a másik napirendi pontnál a képviselő úr azzal indokolta a törvényjavaslatot,
hogy márpedig az önkormányzat az, aki a legjobban tudja kezelni és akkor ezt adják
oda, most meg éppen azzal indokolják, hogy akkor lesz a legjobb helyzetben, ha majd
központosítva lesz és ilyen módon további bővítéseket lehet végrehajtani. Ebből is
látszik, hogy minden egyes törvénymódosítási kezdeményezésüknek az a lényege,
hogy éppen adott személynek, adott csoportnak valamilyen módon jobb legyen.
Szerintem ez a fajta törvényalkotási módszer nem támogatható, semmi köze nincs a
rendszerszemlélethez. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás? (Senki sem
jelentkezik.) Nincs. Az előterjesztőnek megadom a lehetőséget, hogy reagáljon az
elhangzottakra.
Dr. Vejkey Imre reflexiója
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Nagyon röviden azt tudnám ezzel
kapcsolatban mondani, hogy valamennyi cégcsoport, függetlenül attól, hogy az
magántulajdonban vagy köztulajdonban van, nyilvánvalóan arra törekszik, hogy a

7
korábban outsourcingolt tevékenységeket megpróbálja egy kalap alá bevonni, mert
sokkal költséghatékonyabban tud majd működni. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás? (Senki sem
jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezért szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki
támogatja Harrach Péter és Vejkey Imre képviselők önálló indítványának
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen szavazat.
Ellenvélemény? (Szavazás.) Három ellenvélemény. Tartózkodás? (Szavazás.)
Köszönöm. A bizottság 10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntött a
tárgysorozatba vételről.
Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és
segítette a munkánkat. (Dr. Vejkey Imre: Köszönöm szépen én is. – Távozik a
teremből.) Ezzel a második napirendi pont végére értünk.
A XXXIII. nyári olimpiai és a XVII. nyári paralimpiai játékok
pályázatáról és rendezéséről szóló T/10726. számú törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Bánki Erik és dr. Gulyás Gergely szóbeli kiegészítése
Áttérünk a harmadik napirendi pontra, amelynek keretében a XXXIII. nyári
olimpiai, illetve a XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről szóló
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell majd döntenünk. Gulyás Gergely, Vas
Imre és Hollik István képviselőtársaimmal nyújtottuk be ezt az indítványt.
Kérdezem a bizottságot, van-e kifogásuk az ellen, hogy levezető elnökként
gyakoroljam az előterjesztői funkciót, vagy adjam át az ülés vezetését bármelyik
alelnöknek. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ez irányú jelzést. Akkor megköszönöm
a bizalmat, és előterjesztőként néhány gondolatot mondanék a törvényjavaslatról.
Nyilvánvalóan minden képviselőtársam tudja, hogy Budapest főváros a Magyar
Olimpiai Bizottsággal együttműködve és egyébként a kormány, valamint a parlament
támogatása mellett 2015. június 7-én döntött arról, hogy pályázik a XXXIII. nyári,
illetve a XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére. A parlament már
foglalkozott az olimpiai pályázat előkészítésével, hiszen Kövér László elnök úr
javaslatára felállt egy olyan tanácsadó testület, amelyben a politikai pártok is
képviseltetik magukat. Ezzel, gondolom, kellő garanciát adnak arra, hogy a pályázati
előkészítés minden sportszakmai, illetve városfejlesztési szempontot figyelembe
vegyen. Most odáig jutott a pályázati szakasz, hogy a tényleges döntéshez közeledve,
amely 2017. szeptember 15-én Limában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
kongresszusán történik meg, olyan garanciális biztosítékokat vár a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság, amelyek alapján a pályázó felek bizonyítani tudják, hogy képesek
az olimpia határidőben, vállalt feltételekkel történő megrendezésére. (Dr. Gulyás
Gergely megérkezik.) Ez a törvényjavaslat tulajdonképpen ezeket a garanciális
elemeket emeli törvényi szintre, ennek keretében egyrészt a beruházásokról, a
fejlesztésekről, másrészt pedig a későbbiekben benyújtott garanciális feltételek
biztosításáról szól.
Közben köszöntöm Gulyás Gergely alelnök urat is. (Dr. Gulyás Gergely: Lehet,
hogy feleslegesen jöttem!) Nem! Miután megérkezett, meg is adom a szót önnek
előterjesztőként, hiszen vette a fáradságot és nem bizottsági tagként eljött az
előterjesztés kapcsán. Most kezdtem, alelnök úr, úgyhogy még be tud kapcsolódni.
Meg is adom a szót.
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DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mondhatnám nagyon röviden, hogy csatlakozom az
előterjesztőhöz, hiszen ketten vagyunk az előterjesztői ennek a törvényjavaslatnak.
A hatálybalépés egy fontos szempont, mert a törvény egy jelentős része csak
akkor lép hatályba, ha Magyarország 2017 szeptemberében elnyeri a XXXIII. nyári
olimpiai játékok rendezési jogát.
Létrehoz egy világos szervezetrendszert a törvény. Ez rögzíti, hogy van egy 24
tagú sportolói bizottság, illetve az olimpiai védnökök testülete. Előbbinek stratégiai
kérdésekben való állásfoglalás a feladata, az utóbbinak, az olimpiai védnökök
testületének pedig a pályázat népszerűsítésében való közreműködés. A személyek
kiválasztásából is látszik, hogy igyekeztek a szervezők olyanokat találni, akik az
olimpiai játékokat jól tudják a világban képviselni és egyébként mindenféle
pártpolitikai vita fölött állnak, illetve ha pártokhoz köthetőek is, minden oldal
képviseletét ellátó sportvezetőket lehet találni a bizottságban. A sportolói
bizottságnak Kovács Ágnes volt olimpiai bajnok az elnöke. Az olimpiai egyeztető
fórum a pályázat előkészítéséért, összeállításáért felel; a miniszterelnök, a MOB
elnöke, a főpolgármester, a NOB magyar tagja, a sportpolitikáért felelős miniszter és
a pályázat vezetője a tagja, a lebonyolításért pedig a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
lesz a felelős, amelynek 50 százalékban részvényese a fővárosi önkormányzat, illetve a
MOB.
A megvalósítási hatóság részleteire nem szeretnék kitérni. Nyilván az
átláthatóság mellett szeretnénk azt a hatékonyságot biztosítani, amely egy ilyen
nagyságrendű fejlesztés lebonyolítása érdekében feltétlenül szükséges. Azt is
szeretném hozzátenni, hogy ötpárti egyeztetésre korábban is, ma is sor került, tehát
mindvégig törekedtünk rá - függetlenül attól, hogy a Szocialista Párt sajnos nem volt
jelen, de bízunk benne, a jövőben ez megváltozik -, hogy olyan nemzeti ügyként
kezeljük az olimpiát, amely pártpolitika fölött áll és akár valamennyi párt támogatását
is elérhetjük.
Azzal kapcsolatban, hogy mennyiben szükséges külön törvény elfogadása,
szeretném elmondani, hogy ez egyáltalán nem példátlan. Korábban az olimpiát
megelőzően nemcsak Rio, de Sidney és London is fogadott el hasonló törvényt.
Nyilvánvalóan ahhoz, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kellő garanciát lásson az
Országgyűlés elkötelezettségében, a politikai pártok támogatásában, ahhoz ez
feltétlenül szükség. Még arra szeretném felhívni a pártok figyelmét, hogy ugyan nem
vagyok szakértője az olimpiarendezés elnyeréséhez vezető folyamatnak, de akikkel
beszéltünk, mind hangsúlyozták, hogy különösen fontos szempontként tekint a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság a politikai támogatottságára egy-egy ilyen ügynek.
Tehát mindenkinek megvan a maga felelőssége, az ellenzéki pártoknak épp úgy, mint
a kormánypártoknak, ha mindannyian fontos ügynek tekintjük az olimpiai játékok
magyarországi megrendezését, minél egységesebb a magyar politika e tekintetben,
annál nagyobb az esélye a pályázatnak. Tehát azokat is, akik esetleg még hezitáltak,
vagy különböző álláspontokat közöltek, arra kérjük, hogy lehetőleg próbáljanak meg
az olimpia támogatóinak sorába állni. Ha nem nyerjük el az olimpiát, azt követően
meg tudnak fogalmazni politikai vádakat, ha pedig elnyerjük, akkor így valamennyien
osztozunk a dicsőségben. Köszönöm szépen.
Hozzászólások
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy van-e valakinek az
előterjesztéssel kapcsolatban véleménye. (Jelzésre.) Varju László képviselő úr, öné a
szó.
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VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Elnök Úr! Képviselő Úr! Örülök annak, hogy egyértelműen fogalmazta meg: még
nincsenek abban a helyzetben, hogy minden politikai párt támogatását bírnák. Nincs
ilyen helyzet. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Demokratikus Koalíciót önöknek nem
sikerült meggyőzni arról, hogy lényegében az ország meglévő bajaival szemben egy
ilyen grandiózus beruházáshoz önök minden feltételt eddig meg tudtak volna
teremteni. Értem, hogy a garanciavállalási feltételeket szeretnék megteremteni, és
hogy ezt el is fogják fogadni, de szerintem még érdemes lenne ebben a vitában
erőfeszítést tenni minden olyan dokumentum biztosításával, amihez idáig egyébként
mi magunk sem férhettünk hozzá, hogy ezzel a meggyőzéssel próbálkozzanak.
Azonban azt kell mondanom, hogy a ma meglévő ismeretek alapján az ország
jelenlegi helyzetében - és most elsősorban az egészségügyre és oktatásra gondolok -,
és figyelve azt, hogy mi történik például az úszóvébé költségeinek alakulásánál, amiről
a legutóbbi bizottsági ülésen is beszéltünk, ezek nagyon aggasztó tényeket hordoznak
magukban. Látva azt, hogy 3-4-szeresére képes felmenni az ára annak, mint amit
eredetileg önök terveztek. Ez rendkívüli óvatosságra kell hogy felhívja mindenki
figyelmét. Éppen ezért ebben a vitában még ki fogjuk fejteni a véleményünket, mert
ebből a szempontból messze nem vagyunk a meggyőzött kategóriában. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Bár nem tartozik a törvényjavaslathoz,
mégis a parlamentben is előkerült a vizes világbajnoksággal kapcsolatos
költségnövekedés, kétszereséről, most már három-négyszereséről beszélnek.
Szeretném leszögezni pontosításként, hogy semennyivel nem nőtt a vizes vb
költségvetése, a Dagály fürdő felújítási költségével nőtt, amely közben bevonásra
került a beruházásba. Az összes többi, amit az ellenzéki pártok többletköltségnek
állítanak be, 10-15-20 éve elhalasztott fejlesztések, beruházások, vagy a főváros által
egyébként tervezett beruházások. Ezek vagy pótlásra, vagy előrébb kerülnek annak
érdekében, hogy ha olyan világraszóló eseményt tudunk megrendezni, ahova több
mint százezer vendéget várunk, akkor méltó körülmények között tudjuk őket fogadni.
Tehát az eredeti tervek szerint alakulnak a kivitelezés költségei, egyébként
transzparens és átlátható minden, a kormánybiztosság Fürjes Balázs úr vezetésével
mindent megtesz annak érdekében, hogy aki információt akar szerezni, az hozzá is
tudjon jutni azokhoz.
Van-e még a törvényjavaslattal kapcsolatban észrevétel? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, Gulyás Gergely alelnök úrnak megadom a szót a
válasz lehetőségére.
Dr. Gulyás Gergely reflexiója
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden szeretnék reagálni.
Értem, hogy egyelőre a parlamenti frakcióval nem rendelkező pártok
mindegyikének sem sikerült elnyernünk a támogatását, de jó hír, hogy például a
liberálisok támogatását élvezi az olimpiai rendezés. Sok tekintetben lemondanánk a
Demokratikus Koalícióról, de az olimpiai rendezés tekintetében a Demokratikus
Koalícióról sem szeretnénk lemondani. Ugyan nincs most itt a kormánybiztos úr, de
Fürjes Balázs ma is elmondta az ötpárti egyeztetésen, illetve talán a sajtó képviselői
előtt is, hogy áll rendelkezésére mindenkinek. Azt javasolnám a Demokratikus
Koalíciónak is, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot vele. Budapest az egyetlen a
pályázó városok közül, amely a teljes megvalósíthatósági tanulmányt nyilvánosságra
hozta, mindegyik másik pályázó ezt csak részben tette meg.
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Az is egyértelmű, hogy az olimpiát meg lehet rendezni úgy is, hogy nyereséges
legyen, erre törekszünk nyilván. De jó lenne, ha ezt az ügyet a pártpolitikai vitákból ki
tudnánk emelni olyan szempontból, még egyszer mondom, hogy talán a racionális
számítás szerint sincs olyan nagy jelentősége az itt elhangzott politikai
véleményeknek, hiszen ha nem nyerjük meg az olimpiarendezés jogát, akkor ez ’17
szeptemberében kiderül, ha meg megnyerjük, mindannyian örülünk neki. Ha
egyébként az ellenzéki pártok ma azzal az ambícióval lépnek fel, hogy a ’18-as
választásokat meg tudják nyerni, a szervezés jelentős része ilyen értelemben a
következő kormányra fog várni, bárki is alakít legközelebb kormányt. Tehát szerintem
jó lenne, ha ebben az ügyben a lehető legszélesebb konszenzust létre tudnánk hozni,
tekintettel a hétéves felkészülési időszakra is, vagy akik elvi alapon ellenzik az olimpia
megrendezését, azok legalább valamilyen távolságtartással elősegítenék, hogy akik
viszont hisznek benne, a pályázati eljárás során eredményesek legyenek. Úgyhogy
erre kérem azokat az ellenzéki képviselőket, akiket egyelőre még nem sikerült
megnyernünk. Mondom: közvetetten, de kormánybiztos úr jóváhagyásával
felajánlanám, hogy nyugodtan legyenek kedvesek meghívni Fürjes Balázs
kormánybiztos urat, és ő teljes körű tájékoztatást fog adni minden költségről, minden
tervről, a felállítandó szervezetrendszerről és akár az úszóvébéről is. Az elnök úr utalt
arra, hogy más egyéb költségeket is odaszámítunk, amelyek kezdet kezdetén nem
tartoztak oda. Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki
támogatja a XXXIII. nyári olimpiai játékok, illetve a XVII. paralimpiai játékok
rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Manninger Jenő
megérkezik.) Aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen, 11 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
támogatja.
Alelnök úr köszönöm, hogy jelenlétével segítette a bizottság munkáját. A
harmadik napirendi pontot lezárjuk.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XI. törvény módosításáról szóló
T/10735. számú törvényjavaslat
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)
Áttérünk a negyedik napirendi pontra, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, mely Manninger Jenő képviselő úr
önálló indítványa. Az alelnök úr a legjobb ütemben érkezett, azonnal meg is adom
neki a szót, ahogy elfoglalta a helyét.
Manninger Jenő szóbeli kiegészítése
MANNINGER JENŐ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ez
tulajdonképpen egy olyan törvénymódosítás, amely egy szövegrész változtatását tűzte
ki, „átviteli rendszerirányító”-ra változna a szöveg. Ez egy technikai módosítás
egyébként. Kérem szépen, hogy ezt az önálló képviselői indítványt támogassák.
Köszönöm szépen.
Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
(Senki sem jelentkezik.) Szavazásra teszem fel a kérdést.
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Ki az, aki támogatja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Az, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 10 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett a tárgysorozatba vételről döntött.
Köszönöm szépen alelnök úr segítségét. A negyedik napirendi pontot lezárjuk.
Egyebek
Az egyebek között van-e valakinek bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.)
Nincs. Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő urakat arról, mint ahogy a meghívót
megkapták, hogy holnap 8 óra 30 perckor ülésezünk.
Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen, hogy jelen voltak. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek
szép és eredményes napot kívánok!
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)

Bánki Erik
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lestár Éva

