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Zárószavazás előtti módosító
javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 107 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország
Alaptörvényéről szóló T/2627/165 . számú egységes javaslathoz az alább i

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az egységes javaslat 4 . cikke az alábbiak szerint módosul :

„4. cikk

(1) Az országgyű lési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz
érdekében végzik, azzal összefüggésben nem utasíthatók .
(2) Az országgy űlési képviselő t [mentelmi jog és] a függetlenségét biztosító javadalmazás
illeti meg. Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgy űlési
képviselő nem tölthet be, valamint más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat .
(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik
a) az Országgyű lés megbízatásának megszűnésével;
b) halálával ;
c) összeférhetetlenség kimondásával ;
d) lemondásával ;
e) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn ;
f) ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgy űlés munkájában .
(4) Az összeférhetetlenség kimondásáról, valamint a megbízatás megszűnésének a (3 )
bekezdés e) és f) pontja szerinti esete megállapításáról az Országgy űlés a jelen lévő
képviselők kétharmadának szavazatával határoz .
(5) Az országgyűlési képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részlete s
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg .



Indokolás

A mentelmi jog felett eljárt az idő, ma már csak visszaélésekre ad lehetőséget. Az tervezet
ezen cikke ráadásul jelen formájában ellentétes az egységes javaslat XV. cikkének (1 )
bekezdésével, amely szerint „ a törvény előtt mindenki egyenlő .” Mindenki, kivéve az
országgyűlési képviselő t.

Budapest, 2011 . április

Novák Előd
Jobbik Magyarországért Mozgalom

~} N G~rC Cs a

k

	

),( rj avovl t 5£r<

	

k021 ~t~D


	page 1
	page 2

