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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Dúró Dóra (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Becsó Károly (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pálinkás László József bizottsági főmunkatárs  
Dr. Luxl Dóra bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Elnézést kérek a késésért. Tisztelt képviselő asszony, képviselő urak, 
köszöntöm önöket.  

Dr. Becsó Károly képviselő urat Dankó Béla képviselő úr helyettesíti. 
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

A napirendi javaslatban két mandátumigazolás van jelezve és az egyebek. 
Javaslom, hogy a meghívóban kiküldött napirendeket tárgyaljuk. Amennyiben a jelzett 
napirendet elfogadják, kérem, jelezzék! (Szavazás.) 

Megállapítom a jegyzőkönyvnek, hogy egyhangúlag fogadtuk el a napirendet. 

Mandátumigazolás: Sebián-Petrovszki László (DK) 

Az első két napirendi pontban mandátumigazolások szerepelnek. Az iratok 
rendben vannak? (Dr. Pálinkás László József: Abszolút rendben vannak.) Tehát 
minden rendben van, összeférhetetlenség nincs egyik esetben sem. (Dr. Pálinkás 
László József: Nincsen. Minden rendben van.) Van-e kérdése valakinek? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, akkor javaslom, hogy igazoljuk a két képviselő mandátumát, s 
külön-külön szavazzunk.  

Határozathozatal  

Ki az, aki javasolja, hogy igazoljuk elsőként a DK-s képviselő mandátumát? 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag fogadtuk el. 

Mandátumigazolás: Szakács László (MSZP) 

Szakács László képviselő úr esetén is javaslom, hogy tegyük ugyanezt.  

Határozathozatal  

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag fogadta el ezt is.  

Az ülés berekesztése 

Egyéb bejelentenivalóm nekem nincsen. Van-e valakinek? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, a bizottság ülését bezárom.  

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc) 

 Dr. Hargitai János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


