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Napirendi javaslat
1.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek

és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1328. szám)
(Dr. Selmeczi Gabriella és Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)
2.
CCIV.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
törvény

végrehajtásáról

szóló

törvényjavaslat

(T/1143.

szám)

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ
92. § (4) bekezdés alapján)
3.

Egyebek
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 15 perc)
Az ülés megnyitása
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait és a
meghívottakat.
A határozatképesség megállapítása
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Megnyitom a mai bizottsági
ülést.
A napirend elfogadása
Két napirendi pontunk van, illetve a szokásos egyebek. Kérdezem a tisztelt
bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendet. Aki egyetért a napirenddel, kérem,
szavazzon igennel. (Szavazás.) A napirendet egyhangúlag elfogadtuk.
A mai bizottsági ülésünkön mindkét napirendi pontról elmondható, hogy
formális döntés meghozataláról van szó. Egyik napirendi pontot sem kell érdemben
megtárgyalnunk a házszabály szerint. Az érdemi vita majd a részletes vita keretében
fog megtörténni és jelen pillanatban a kormány képviselőjének a jelenléte sem
szükséges az új házszabály szerint. Azért mondom el, hogy tanuljuk és szokjuk az új
házszabályt.
A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a
gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
Az első napirendi pontunk a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvénynek a gyermekek és a kiszolgáltatottak védelme érdekében szükséges
módosításáról szóló T/1328. számú törvényjavaslat. A napirendi pont előterjesztője,
mint bizottsági elnök én vagyok, de miután most nem érdemi vitát folytatunk le, ezért
nem szükséges a házszabály szerint az ülés vezetésének átadása. Szeretném
megkérdezni a bizottság tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy nem adom át a bizottság
ülésének vezetését. (Senkinek nincs ellenvetése.) Ha nincs kifogás, köszönöm szépen.
A javaslatom a következő, amiről döntést kell hoznunk: a Népjóléti bizottság
döntsön úgy, hogy a Büntető törvénykönyv módosításáról szóló T/1328. számú
törvényjavaslat egésze tekintetében részletes vitát kíván lefolytatni és a házelnök felé
a bejelentését ennek megfelelően tegye meg. Megnyitom a vitát, ha ezzel kapcsolatban
van valakinek észrevétele, vagy akár kérdése. (Senki sem jelentkezik.)
Határozathozatal
Ha nincs, megkérdezem, hogy ki az, aki ezt a javaslatot elfogadja. (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk, ennek megfelelően jelentjük be a házelnök felé.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
A második napirendi pontunk Magyarország 2013. évi központi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló
T/1143. számú törvényjavaslat. A javaslat a következő. A bizottság tagjai írásban
megkapták a vonatkozó javaslatot, hogy a zárszámadásnak mely szerkezeti egységeire
vonatkozóan folytassuk le majd a részletes vitát. Tehát most az a feladatunk, hogy
döntsünk arról, hogy majd ha részletes vita van, akkor ezekről a fejezetekről
folytassuk le a részletes vitát. Tehát a házelnök felé be kell jelentenünk, hogy melyik
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az a teljes melléklet, amelyben a részletes vitát majd szeretnénk lefolytatni. Ez az 1.
számú melléklet. A vitát megnyitom. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás vagy kérdés.
(Senki sem jelentkezik.) Ezt írásban megkapták a bizottság tagjai, e-mailben
elküldtük még pénteken, hogy miről van szó. A jegyzőkönyv számára mondom, hogy a
normaszöveg 9. és 18., illetve a 20-21. és a 24. §-áról van szó. Szintén a jegyzőkönyv
számára mondjuk, hogy az 1., 2., 3., 4., 8. számú melléklet. Erről szavazunk.
Határozathozatal
Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy ezeket vonjuk be a részletes vitába.
(Szavazás.) Egyhangúlag döntött a bizottság, mindenki támogatja. Köszönöm szépen
a szavazást.
Egyebek
Egyebek között szeretném jelezni, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága
létrehozta ezt az úgynevezett allergia parlagfű kerekasztalt. Ez egyébként már az előző
ciklusban is működött. Arra kérte a bizottságunkat, hogy egy tagot delegáljunk ebbe a
testületbe. Nem kell erről most dönteni, ráérünk majd a következő bizottsági
ülésünkön. Ezt csak azért jelentettem be, hogy ha valaki szeretné ezt a munkát
elvégezni és szeretne részt venni a kerekasztal munkájában, akkor kérjük, hogy
jelezze.
Az ülés berekesztése
Amennyiben nincs hozzászólás, megköszönöm a bizottság tagjainak a munkát.
A plenáris ülésen találkozunk 1 órakor. A bizottsági ülést ezzel berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 22 perc)

Dr. Selmeczi Gabriella
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva

