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Napirendi javaslat  

 
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a 

közfoglalkoztatottak foglalkoztatást helyettesítő támogatásának 
megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1494. 
szám) 
(Hohn Krisztina (LMP) képviselő önálló indítvány)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2. A szociális biztonságot érintő egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/1608. szám)  
(Gyurcsány Ferenc, Arató Gergely, Dr. László Imre, Dr. Oláh Lajos, Dr. Vadai 
Ágnes, Gréczy Zsolt, Hajdu László, Székely Sándor és Varju László (DK) 
képviselők önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

3. Kilakoltatási és lakhatási válság felszámolását előkészítő eseti bizottság 
létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/1627. szám)  
(Székely Sándor (DK) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

4. A demokrácia helyreállítása érdekében a családi pótlék emeléséről, valamint az 
iskolakezdéshez nyújtott egy havi külön juttatás bevezetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/1504. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor 
(Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István (MSZP), 
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga László, Hiszékeny 
Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Korózs Lajos, Kunhalmi 
Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea, 
Tordai Bence (Párbeszéd), Tóbiás József és Tóth Csaba (MSZP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

5. A demokrácia helyreállítása érdekében az igazságos és méltányos 
nyugdíjrendszer megteremtéséhez szükséges intézkedésekről szóló határozati 
javaslat (H/1507. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor 
(Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István (MSZP), 
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt, Dr. Varga László, Hiszékeny 
Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Korózs Lajos, Kunhalmi 
Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor (MSZP), Szabó Timea, 
Tordai Bence (Párbeszéd), Tóbiás József és Tóth Csaba (MSZP) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Pintér Tamás (Jobbik) 
Dr. László Imre (DK)  
 

A bizottság titkársága részéről 

  Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc.) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása  

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kérem, 
képviselőtársaimat, foglaljanak helyet! (Dr. László Imre: Mind a ketten?) 

Tisztelt Képviselőtársaim! A Népjóléti bizottság október 15-én 10 órára 
meghirdetett bizottsági ülését ezennel megnyitom.  

A bizottsági meghívóban javaslatot tettem a napirendi pontok 
megtárgyalására. Ebben olyan napirendi pontok szerepelnek, amelyeknek a tárgyalási 
határideje lejár, illetve olyanok, amelyeket a múlt héten a Fidesz javaslatára és 
szavazatai többségével a bizottság kénytelen volt levenni napirendjéről.  

Többek között javasoltam a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló ’93. évi III. törvénynek a közfoglalkoztatottak foglalkoztatását helyettesítő 
támogatásának megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló törvényt. Ezt az LMP 
indítványozta Hohn Krisztina személyében. Második napirendi pontként javasoltam a 
szociális biztonságot érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, 
amely T/1608. számon került lajstromozásra, ez a Demokratikus Koalíció indítványa 
volt. Harmadikként javasoltam megtárgyalni azt a napirendi pontot, amelyet a Fidesz 
javaslatára a múlt héten le kellett venni a napirendről, ez a kilakoltatás és a lakhatási 
válság felszámolását előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat, 
szintén a Demokratikus Koalíció indítványa volt és Székely Sándor személyében 
került benyújtásra. Az MSZP-frakciónak van két indítványa, amelyet javasoltam 
napirendre venni. Az egyik a demokrácia helyreállítása érdekében a családi pótlék 
emeléséről, valamint az iskolakezdéshez nyújtott egyhavi külön juttatás bevezetéséről 
szóló törvényjavaslat, melyet a képviselők T/1504. számon kaptak kézhez. Ötödik 
napirendi pontként javasoltam megtárgyalni a demokrácia helyreállítása érdekében 
az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló határozati javaslatot, amelyet H/1507. számon kaptak kézhez. 

Az ülés berekesztése 

Ahhoz, hogy e napirendi pontokat tárgyalni tudjuk, határozatképességre van 
szükség. Szomorúan veszem tudomásul, hogy a fideszes parlamenti képviselők nem 
jelentek meg a bizottsági ülésen, így a napirend elfogadására nem tudunk sort 
keríteni. A testület ugyanis csak akkor tud dönteni, ha a határozatképesség fennáll. 
Így a bizottságot határozatképtelennek nyilvánításom, és egyúttal az ülést be is 
zárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 06 perc) 

  Korózs Lajos  
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


