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Napirendi javaslat 

Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9283. szám) 
(Kocsis Máté, Böröcz László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Kijelölt bizottság) 
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Lovassy Ádám főosztályvezető (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. 
Képviselőtársaim megkapták a mai ülésre szóló napirend tervezetét. Kérdezem, hogy 
ehhez képest van-e valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
nincs. Ki az, aki a mai ülés napirendjét elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú döntéssel fogadta el a bizottság napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, 
munkáját megkezdheti.  

Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/9283. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első és egyetlen napirendi pontunk a közérdekű cél megvalósítását szolgáló 
beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitája, ami Kocsis Máté, Böröcz László és Nacsa Lőrinc képviselő urak 
indítványa. Köszöntöm a bizottsági ülésen Nacsa Lőrinc és Böröcz László képviselő 
urat, illetve a kormány részéről Lovassy Ádám főosztályvezető urat a 
Miniszterelnökségről.  

Képviselőtársaimnak javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e 
ezzel kapcsolatban kifogásuk? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 14 
igen szavazattal, egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Úgy látom, Nacsa Lőrinc 
képviselő úr előterjesztőként nem kért szót. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
indítvány nem érkezett, a bizottság nem kíván megfogalmazni saját módosító 
indítványt, így módosító indítványokról nem kell szavaznunk. A részletes vita 
második szakaszát, amennyiben képviselőtársaimnak nincs kérdésük, véleményük, 
lezárom.  

Két döntésünk maradt hátra. Egyrészt a részletes vita lezárásáról kell 
döntenünk. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 10 
igen szavazattal, 4 nem ellenében döntött a részletes vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.  

Az ülés berekesztése 

Az előterjesztő uraknak, képviselőtársaimnak, illetve a kormány képviselőjének 
köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. A napirendi ponttal végeztünk, a 
bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok!  
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Folytatjuk Kecskeméten azokkal a képviselőtársaimmal, akik velünk tudnak 
tartani a kihelyezett bizottsági ülésre.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 07 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


