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Napirendi javaslat 
 
1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/18307. szám) 
(Lázár János, Kósa Lajos, Dunai Mónika, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2015. évi CXVI. törvénynek a Római-part védelmében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17970. szám) 
(Sallai R. Benedek, Schmuck Erzsébet (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Czomba Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Volner János (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Tiffán Zsolt (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Hollik István (KDNP) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
Dr. Hornos-Horváth Andrea, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
írásban előre megkapták a mai ülés napirendi javaslatát, amelyben egy módosítást 
javasolnék. Schmuck Erzsébet képviselő asszony a házszabály 58. § (3) bekezdése 
alapján kérte, hogy a napirendről vegyük le, és egy későbbi ülésen tárgyaljuk meg az 
előterjesztését.  

Kérdezem, hogy ehhez képest van-e másnak módosító javaslata. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor kérdezem, hogy ezzel a módosítással elfogadja-e a 
napirendi javaslatot a jelenlévők többsége. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntésével fogadta el napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/18307. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amely 
Lázár János és képviselőtársai indítványa.  

Az indítványtevőket Hadházy Sándor képviselő úr képviseli. Meg is adom a 
szót önnek, képviselő úr. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Azt gondolom, hogy az előterjesztés teljesen egyértelmű, egyelőre 
kiegészítést nem kívánok hozzáfűzni. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés a bizottsági tagok részéről? (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgysorozatba 
vételre alkalmasnak tartja az előterjesztést. (Szavazás.) 10 igen. Ellenvélemény? 
(Szavazás.) 4 ellenvélemény. Tehát 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, a bizottság a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette.  

Egyebek 

Miután a második napirendi pontot levettük a napirendről, az egyebek között 
szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a jövő héten két bizottsági ülésünk is 
lesz. Az egyik kedden 9 órakor lesz, amikor részletes vitákat, illetve tárgysorozatba 
vételeket tárgyalunk, a másik pedig 22-én 11 órakor lesz, amikor Varga Mihály 
miniszter úr éves meghallgatására kerül sor.  

Az egyebek között van-e még valakinek észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs.  



6 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen, hogy a bizottsági ülésen megjelentek. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok! A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc) 

 
 
 
 
 
 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


