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2016. április 25-én, hétfőn 8 óra 35 perckor 
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Napirendi javaslat  

 
1. Az állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/10267. 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: Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)   
Törő Gábor (Fidesz)  
Gúr Nándor (MSZP)  
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bányai Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)  
Dr. Varga László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Becsó Zsolt (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Vásárhelyi Pál tanácsadó 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Kérdezném, hogy a kiküldött napirendet mindenki megkapta-e, és azzal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, aki 
a kiküldött napirendi pontokat támogatja? Aki igen, kérem, az igen szavazatával 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egy napirendi pontra érkezett javaslat, a 2. 
pont az egyebek. 

Az állami tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az 1. napirendi pont az, hogy az állami tisztségviselőkről szóló 
törvényjavaslathoz kíván-e a bizottság becsatlakozni, ha jól fogalmazok. Kérdezném, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem 
látok.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy becsatlakozzunk. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a bizottsági ülést. Jó munkát kívánnék a mai 
napra! 

 
 (Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 36 perc) 

  

Szatmáry Kristóf  
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


