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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc. - 
Az ülés hangosítás nélkül zajlik.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a bizottság tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk, hiszen csak Dankó Béla hiányzik, aki előre jelezte, hogy 
nem tud részt venni az ülésen, és nekem adott megbízást a helyettesítésére, így a 
bizottsági ülésünk határozatképes.  

Javaslom, hogy a meghívóban tárgyalt három napirendi pontot tárgyaljuk, két 
érdemit és a szokásos egyebeket. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással ezt jelezze nekem! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom a jegyzőkönyvnek, hogy egyhangúlag fogadtuk el a 
napirendünket.  

Mandátumvizsgálat: dr. Koncz Zsófia (Fidesz) 

Az 1. napirendi pont Koncz Zsófia mandátumigazolása. A dokumentumok itt 
vannak, a képviselőtársaim rendelkezésére állnak, áttekinthették ezeket. Van-e kérdés, 
vélemény a mandátumigazolás kapcsán? (Nincs jelzés.) Akkor javaslom azt, hogy 
hozzuk meg az ilyenkor szokásos döntésünket, és javasoljuk az Országgyűlésnek a 
képviselő asszony mandátumának igazolását. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! 
(Szavazás.)  

A jegyzőkönyvnek megállapítom, hogy ezt egyhangúlag tettük.  
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc. -  
A bizottság a munkáját nem nyilvános ülés keretében folytatja.) 

  Dr. Hargitai János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


