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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)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Pánczél Károly (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szabolcs Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Petneházy Attila (Fidesz)  
Kiss László (MSZP)  
Sneider Tamás (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bóna Zoltán (Fidesz) Petneházy Attilának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Sándor Tamás, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt alelnök urak, a bizottság kedves tagjai és kedves 
érdeklődők! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit bizottságunk mai rendkívül gyors 
és rövid bizottsági ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bóna Zoltán képviselő urat 
Petneházy Attila képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirendet elfogadják-e. Aki 
igen, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem? (Nincs jelzés.) 
Aki tartózkodott? (Nincs jelzés.)  

A bizottság egybehangzó igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

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

Egy napirendi pontunk van, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. 
T/12284. számon jegyezzük, és döntést kell hoznunk a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről. Javaslom, hogy hasonlóképpen az előző 
évekhez, amikor költségvetési törvényt vagy zárszámadást tárgyalunk, a 
törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be, tehát az 1-24. §-ra és az 1-5. mellékletekre.  

Határozathozatal  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ehhez kérdés, hozzászólás, más egyéb 
javaslat. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. 

Akkor kérem, hogy az előterjesztett javaslatról szavazzunk, tehát hogy a 
törvényjavaslat egészére jelentkezzünk be. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem? (Nincs jelentkező.) Aki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) Ilyen nem volt.  

Tehát a bizottság egybehangzó 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Más napirendi pontunk nem lévén köszönöm mindenkinek a részvételt, a 
bizottsági ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 

 

 

Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


