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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/4884. 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: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bányai Gábor (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Bányai Gábornak (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Kiss László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirendi pont elfogadása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat és a megjelent vendégeinket. 

Először is meg kell állapítanom a bizottságunk határozatképességét. 
Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Hat fő személyesen van jelen; 
Kiss László képviselő urat Gúr Nándor képviselő úr, Gelencsér Attila képviselő urat 
Bányai Gábor képviselő úr, Tiba István képviselő urat pedig Becsó Zsolt képviselő úr 
helyettesíti. Megállapítom tehát, hogy a bizottságunk határozatképes. 

El kell fogadnunk a napirendet a következő pontban. Kérdezem 
képviselőtársaimat, a kiküldött napirendi javaslatot ismerik-e, illetve elfogadják-e. 
Kérem a támogató szavazatokat. (Szavazás.) Úgy látom, igen, köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendünket. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/4884. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az 1. napirendi pontunk: a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely T/4884. számon fut. Döntenünk kell a 
részletes vita lefolytatásáról a házszabály 32. §-ának (2) bekezdése alapján. 

Javaslom, hogy a törvényjavaslat egésze tekintetében, tehát az 1. §-ától az 
59. §-áig terjedően jelentkezzen be a Vállalkozásfejlesztési bizottságunk a részletes 
vitára. Kérdezem, képviselőtársaimnak kérdése, észrevétele van-e ezzel kapcsolatban. 
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. Kérem a támogató 
szavazatokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangú. Így tehát a 
bizottságunk a törvényjavaslat egésze tekintetében bejelentkezett a részletes vitára. 

Megkérdezem, az „egyebek” napirendi pontban - lezárva az előző napirendi 
pontot - van-e esetleg kérdés, észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő megjelenését. A 
továbbiakban jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönöm. A viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc)  

 

 

Volner János  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


