
21/05 2009 OS. 11 :11 FAX +36 1 441 5900 K5ZF FRAKCIOVBZ .H.
	

Q002/0o8

2009. évi _ . . törvény

	

Érkezet: 2009 MÁJ 2 1 .

A Magyar Köztársaság rlikatrncznyáról szóló 1949. évi Y. törvény
r ódc y,ítá árci

1. §

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény 20. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (4) Az országgyűlési képviselőt a fizggetlenségét biztosító javadalmazás
illeti meg. A. javadalTxzazásról szőlő törvény elfogadásához a jelenlévő
rn'szággyülési képviselők kéthax7macianak szavazata szükséges .”

2.

(1) E törvény 2010, január I-jén napján lép hatályba .
(2) E törvény 2010. január 2-án hatályát veszti .

Tndoklás

Az AIkotmány 20. §-a határozza meg, hogy az országgyűlés képviselőinek a
függetlenségüket biztosító javadalmazás, milyen elemekb ől áll, jelesül
tiszteletdíj, kedvezmények és költségtérítés . A képvisel ők mán- korábban
lemondtak kedvezményeikről ennek tYlegfelclQen most e rendelkezés kivezetése
történik meg, és ezzel egyidejűleg megszűnik a költségtérítés 2s .
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Ma, y-ar Szocialista Párt Képviselócsoporti a
Frakcióverető helyettes

81358 Budapest, Széchenyi rkp . 19 .

	

441-5600; Fax: 441-5900

Képviselőiönállaindítvány
Dr. Szilt Katalin asszony
az Országgyűlés elnöke

Helyben

TiszteCt Elnök Asszony !

A Házszabály A©3 y (I) bekezdése alapján a korábban T/9705 számon
ben},a tort, az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről
szóm ti3rtrrnyjavaslat helyett — tartalmi áráltatatás nélkül — új változatban, a z
Alkotmánymódosításról szóló és a lcépvisel ői kedvezmények megszüntetéséről
szóló további törvények módosítását külön javaslatban nyújtom be .

TiszteIetteI kérem az elnök asszonyt, hogy a parlamenti tárgyalás során a két
törvértyjavasIat együtt haladjon, mivel szoros tartalmi összefüggés áll fenn a
kettő között.

Budapest, 2009. május .

Tisztelettel :

Gödör István
Országgyűlési képviselő
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