
Tárgysorozatba-vétel elutasítás

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
58 . § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Igazságügyi bizottság a 2016 .
november 2-i ülésén elutasította az alábbi képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba vételét :

a) Az országgyűlési képviselők vagyon-, jövedelem- és gazdasági
érdekeltségi nyilatkozatának kiegészítéséről szóló törvényjavaslat
(T/11685 . szám)

(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)
b) Egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb

védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/12o69 . szám)
(Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselő önálló indítványa)

c) Polgármesteri hivatalokban dolgozó köztisztviselők bérének
emeléséről és a túlóra ellenértékének tisztességes kifizetéséről
szóló határozati javaslat (H/12296 . szám)
(Gúr Nándor (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr .
Harangozó Tamás (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Bangóné Borbély Ildik ó
(MSZP), Burány Sándor (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Gőgös Zoltán
(MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr . Hiller István (MSZP), Kiss Lászl ó
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr . Legény Zsol t
(MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor (MSZP), Dr . Szakács László
(MSZP), Teleki László (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP), Tukacs István (MSZP), Velez Árpád (MSZP) képvisel ők önálló
indítványa)

d)A 2016 . október 2-ai érvénytelen népszavazást megel őző másfél
évben folytatott kormányzati kampánytevékenységet vizsgáló eseti
bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/1246o . szám)
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(Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Dr . Varga Lászl ó
(MSZP), Dr . Szakács László (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Tóth
Csaba (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Demeter Márta (MSZP) ,
Gőgös Zoltán (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Harangozó Gábor Istvá n
(MSZP), Heringes Anita (MSZP), Dr . Harangozó Tamás (MSZP), Hiszéken y
Dezső (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Dr . Józsa István (MSZP), Kiss László
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr . Legény Zsolt
(MSZP), Lukács Zoltán (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Szabó Sándor
(MSZP), Teleki László (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Tukacs István (MSZP),
Velez Árpád (MSZP) képvisel ők önálló indítványa)

e) A 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt
megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást i s
magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos
jogszabály-módosítások szükségességéről szóló határozati javaslat
(H/12473. szám)
(Volner János (Jobbik), Hegedűs Lorántné (Jobbik), Z . Kárpát Dániel
(Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

f) Az állambiztonsági múlt nyilvánossá tételér ől szóló határozati javaslat
(H/12485. szám)
(Mirkóczki Ádám (Jobbik) Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr . Apáti István
(Jobbik) Szávay István (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

g) Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok
kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonu k
átláthatóságának a növeléséről szóló törvényjavaslat (T/12465 . szám)
(Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
képviselők önálló indítványa)

Budapest, 2016 . november 2.
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