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Napirendi javaslat

1.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)

2.

Egyebek
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Az ülés résztvevői
A bizottság részéről
Megjelent
Elnököl:

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke
Korózs Lajos (MSZP), a bizottság alelnöke
Novák Előd (Jobbik), a bizottság alelnöke
Hirt Ferenc (Fidesz)
Kovács Sándor (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP)
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Sneider Tamás (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről
Dr. Buksza Zsolt főtanácsadó
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc)
Az ülés megnyitása
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és vendégeinket is a mai
bizottsági ülésünkön. Remélem, hogy a négy nap alatt sikerült mindenkinek jól
kipihennie magát és készen állunk a munkára.
Határozatképesek vagyunk, ezt megállapítjuk a jegyzőkönyv számára.
Kettő darab napirendi pontunk lenne ma. Az első napirendi pont az egyes
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705-ös számú
törvényjavaslat, ez lenne az első napirendünk; és a második napirendünk: az egyebek
között tudunk arról dönteni, hogy a bizottság kit delegál a Fenntartható fejlődés
bizottság által létrehozott és működtetett allergia parlagfű kerekasztalban.
A napirend elfogadása
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért a napirenddel.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése
alapján)
Az 1. számú napirendi pontunk most is csak egy formai napirend, tehát arról
kell dönteni, hogy amikor majd a bizottság vitázik az adótörvényekről - a jövő héten
kerül erre sor -, akkor a törvényjavaslatnak mely részeit kívánjuk bevonni a részletes
vitába. Írásban kiküldtük ezeket a pontokat, remélem sikerült mindenkinek
tanulmányozni. A mai napirendi feladat az, hogy döntsünk ezekről a címekről,
részekről, amit szeretnénk a részletes vitába bevonni.
Van-e valakinek a javaslattól eltérő, más javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Ha
nincs, akkor kérdezem a bizottságot, hogy egyetért-e az írásban kiküldött felsorolt
részekkel, hogy ezeket vonja be a bizottságunk a jövő heti részletes vitába.
(Szavazás.) Köszönöm szépen.
Ellenszavazat nélkül egyhangú a döntés.
Döntés Kovács József részvételéről a parlagfű bizottságban
A 2. napirendi pont, hogy dr. Kovács József alelnök úr, bizottsági társunk
vállalja azt, hogy a parlagfű bizottság munkájában részt vesz. Van-e eltérő javaslat?
(Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérdezem önöket, hogy egyetértenek-e
Kovács József dr. alelnök úr személyével. (Szavazás.)
Köszönöm szépen, egyhangú volt a döntés.
Egyebek
Megkérdezem, hogy van-e az egyebek között valaki másnak javaslata. (Senki
sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a mai bizottsági ülést befejezzük, és szerdán
találkozunk legközelebb 10 órakor, ahol már részletes vitákkal fogjuk folytatni a
munkánkat. A titkárság által összeállított zárszámadás tárgyalása lesz, és el fogunk
küldeni egy eljárási kérdésekre vonatkozó anyagot is, amelyet érdemes lesz
tanulmányozni, mert ugye, nem győzzük hangsúlyozni, hogy új Házszabály van új
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szabályokkal, tehát meg kell tanulnunk azt is, hogy hogyan folytatjuk le a részletes
vitát.
Az ülés bezárása
Köszönöm szépen a megjelenést, viszontlátásra.
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc)

Dr. Selmeczi Gabriella
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné

