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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Két napirendi pontunk van a mai napra, amit a bizottság tagjai előzetesen
megkaptak. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés, vélemény, észrevétel a napirendi
pontokhoz kapcsolódóan. (Senki sem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, akkor szavazunk a napirendről. Aki egyetért a két napirendi
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)
Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. A bizottság a zárszámadási
törvényjavaslat részletes vitáját a törvényjavaslat általa megjelölt szerkezeti egységeire
nézve folytatja le. Javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa majd
meg a részletes vita során. Erről kérem a bizottság döntését. Remélem, érthető voltam
ezzel kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Tizenegy igen. Egyhangú. A bizottság tehát 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
támogatta, hogy a részletes vitát a törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassuk le.
Ezzel gyakorlatilag az első napirendi pontot ki is végeztük.
Az ülés berekesztése
Szeretném megkérdezni, hogy az egyebekben van-e valakinek javaslata,
észrevétele, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor tartok tőle,
hogy rekordot döntöttünk, a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek eredményes
munkát kívánok a mai napra! Köszönöm szépen.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 02 perc)

Dr. Czomba Sándor
a bizottság alelnöke
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