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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)  
 
 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla Mihály (Fidesz) Tilki Attilának (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) dr. Hoffmann Rózsának (KDNP) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 52 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek, az ülésünket megkezdjük. A 
helyettesítéseket bejelentem. Csenger-Zalán Zsoltot helyettesíti Csöbör Katalin, Balla 
Mihályt helyettesíti Tilki Attila, és ezáltal határozatképesek vagyunk. (Jelzésre:) 
Bartos Mónikát pedig Hoffmann Rózsa helyettesíti. Megállapítom a 
határozatképességet. A napirendet megküldtem. Fölteszem szavazásra. Ki támogatja 
a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló, 2015. évi C. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat a napirendi pont tárgya. Arról kell döntenünk, 
hogy a bizottság a részletes vitában a zárszámadás mely szerkezeti egységeit tárgyalja 
meg. A Külügyminisztériumra elsősorban a XVIII. fejezet vonatkozik, de a 
zárszámadás tárgyalása és szerkezete speciális, ezért javaslom, hogy a törvényjavaslat 
egésze vonatkozásában folytassa le a bizottság a részletes vitát.  

Hozzászólás, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, 
fölteszem szavazásra. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Hét igen szavazattal a 
bizottság elfogadta. 

Egyebek 

Egyebek között bárkinek van-e kérdése, felvetése? (Senki sem jelentkezik.) 
Tisztelt Bizottság! Előre láthatólag a következő ülésünket október 30-án fogjuk 

tartani és 4 nagykövetjelölt meghallgatására is sor fog majd kerülni, illetőleg könnyen 
lehet, hogy ebben a kérdésben is, amit most elfogadtunk, lesz egy rövid napirend.  

Az ülés berekesztése 

Van-e egyéb kérdés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. Az 
ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc) 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta  
 
 


