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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: Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Ander Balázs (Jobbik) 

 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz) 
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Bene Ildikónak (Fidesz) 
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Molnár Ágnesnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Dr. Buksza Zsolt, a bizottság főtanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
A Népjóléti bizottság október 10-ei ülésén szeretettel köszöntök mindenkit.  

Mai bizottsági ülésünk nagyon rövid lesz reményeim szerint, és egyetlen 
napirendje van. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Ismertetném a 
helyettesítéseket: Selmeczi Gabriella elnök asszonyt én helyettesítem, Révész Máriusz 
képviselő urat Bene Ildikó helyettesíti, Zombor Gábor képviselő urat pedig Molnár 
Ágnes képviselő asszony helyettesíti. 

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

Egyetlen napirendi pontunk van: Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. 
Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről.  

A házszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a Mentelmi bizottság kivételével 
- valamennyi állandó bizottság megtárgyalja a zárszámadási törvényjavaslatot. 
Szükséges ugyanakkor megjelölni, hogy a törvényjavaslat mely rendelkezéseire 
folytatjuk le a részletes vitát. Tekintettel az előterjesztés tartalmi összefüggéseire, azt 
javaslom, hogy a törvényjavaslat egészére folytassuk le - várhatóan a jövő heti 
ülésünkön - a részletes vitát.  

A döntés előtt kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Köszönöm. Jelentkezőt nem látok. 

Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki az, aki a napirendi pontot, és ennek a 
jövő heti részletes megtárgyalását támogatja, az kérem, szavazatával erősítse meg. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e a bizottság valamelyik tagjának 
bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Köszönöm. Amennyiben nincs, jelezném, hogy a 
jövő héten a tervezett időben tartja a Népjóléti bizottság a következő ülését - ezzel 
köszönöm a jelenlétüket. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést ezzel berekesztem, és jó munkát kívánok a 
plenáris üléshez.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc) 

 

 

Dr. Kovács József 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


