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Érkezett: 2013 EO 17.
2013. évi . . . törvény

egyes törvényeknek az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők kompetencia-
fejlesztését célzó módosításáró l

1 .§

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 5/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép :

„5/A. § (1) A képviselőt az e törvény 1-5 . §-a alapján megillető javadalmának kifizetése az
általa meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úto n
történik.
(2) A javadalom bankszámlára történ ő utalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úto n
történő kifizetése a képviselő számára többletköltséget nem okozhat.
(3) A képviselő abban az esetben jogosult javadalmazásra, ha a megválasztását követ ő hat
hónapon belül elvégzi a Türr István Képző és Kutató Intézet által kidolgozott 438 órás
alapkompetencia-fejlesztő képzést”

2.*

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény a következ ő 15/A. §-sal egészül ki :

„15/A. A politikai vezető abban az esetben jogosult javadalmazásra, ha a kinevezését követő
hat hónapon belül elvégzi a Türr István Képz ő és Kutató Intézet által kidolgozott 438 órás
alapkompetencia-fejlesztő képzést”

3.§

E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését
követő hónap második napján hatályát veszti .



INDOKLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az országgyűlési képviselőknek, politikai vezetőknek nagy szüksége van az alapkészségek, é s
kompetenciák fejlesztésére, hogy valóban megfelelő színvonalon tudják képviselni nemzetünk
érdekeit és értékeit . Ehhez a Tiizr István Képző és Kutató Intézet által, a közmunkásoknak
kidolgozott alapkompetencia-fejlesztő, rendkívül magas színvonalú továbbképzést kellen e
elvégezniük.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Az 1-2 . §-okhoz

A javaslat azonos tartalommal módosítja az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló
1990. évi LVI. törvény, illetve a központi államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény azon rendelkezéseit,
melyek az országgyűlési képviselők, a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkáro k
javadalmazására, továbbá illetményeire vonatkoznak . E módosítás célja, hogy a képvisel ők és
politikai vezetők kompetenciái fejlesztésre kerüljenek a Túri . István Képző és Kutató Intézet
által, a közmunkásoknak kidolgozott alapkompetencia-fejleszt ő tréning alapján . A tréning
elvégzése feltétele az illetmény kifizetésének.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Önálló képvisel ői indítvány (törvénviavaslat)

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes
törvényeknek az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők kompetencia-fejlesztését
célzó módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2013 . december 17.

Szabó Tímea
fiiggetlen képviselő
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