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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 

 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Kósa Lajos (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Simon Miklós (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Bíró Márk (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ma reggel az a sajtóhír nem tudom, hogy eljutott-e mindenkihez, hogy a 
DK bojkottálja a parlament munkáját és nem vesz részt a bizottsági ülésen sem, és 
tisztáztuk, hogy nem is kell várni. Ezért megkezdjük az ülést. 7-en vagyunk, 
határozatképes a bizottság. 

Tisztelt Bizottság! Ki támogatja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) 7, 
egyhangú szavazattal elfogadta a bizottság. Megkezdjük a munkát. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12284. szám) (Döntés 
a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Az a kérdésem, hogy támogatja-e a bizottság azt a javaslatot, 
hogy rájelentkezzünk a központi költségvetésről szóló zárszámadásra. (Dr. Harangozó 
Tamás távozik az ülésteremből.) Ezen még nem veszel részt? (Dr. Harangozó Tamás: 
Nem, mennem kell.) Jó, rendben. 

Ki az, aki támogatja, hogy rájelentkezzünk? (Szavazás.) 6 igen szavazattal 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Akkor majd a 2015-ös zárszámadás vitájában kell a szerkezeti egységekről 
döntenünk.  

Az ülés berekesztése 

Ha nincs hozzászóló, akkor berekesztem a bizottsági ülést. Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc)  
 

  

Kósa Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


