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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) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dúró Dóra (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Kucsák László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Halász János (Fidesz)  
Simon Róbert Balázs (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)  
Farkas Gergely (Jobbik)   

  
Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Takács Gabriella, a bizottság tanácsadója  
Gyetvánné Zweig Zsuzsanna, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők megkapták, ehhez senki nem 
terjesztett elő módosítást, így most a napirendi javaslatról szavazunk.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a napirendet az 
előzetesen kiküldött formában. (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm.  

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/12284. számú törvényjavaslat  

Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat: részletes vitában 
tárgyalandó szerkezeti egységekről való döntés, vitához kapcsolódó bizottságként.  

Azt javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon. Van-e 
más javaslat ezzel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor 
szavazunk. 

Ki az, aki támogatja, hogy a Kulturális bizottság a 2014. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat egészéhez kapcsolódjon? Aki igen, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Volt-e nem szavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta.  
Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

A 2. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, van-e valakinek felvetése. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok jelzést. Akkor a 2. napirendi pontot és a bizottsági ülést 
lezárom. Jó munkát kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


