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ORSZÁGGYÚL: SI "TÁROZATI JAVASLAT

az országgyűlési képviselők létszámának csökkentéséről

Az Országgyűlés szükségesnek tartja a parlamenti munka hatékonyságának növelése
érdekében, hogy a következő általános országgyűlési választásokon már egy kisebb létszámú,
de a jelenlegi vegyes választási rendszernek megfelelő és annak arányait mcgc rtő - 220-2150
képviselőből álló - Országgyűlés kerüljön megválasztásra .
Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2004 . jihúus 30-ig a szükséges Alkotmány- és
ti rvénymódosításokat terjessze az Országgyűlés elé .

A rendszerváltás óta eltelt évek demokratikus parlamenti múködéscnek elemzése
folyamatosan napirendjén tartotta egy hatékonyabb és egybenn kisebb létszámú Országgyűlés
létreho2dsát. A jelenlegi képviselői létszáni rontja a képviselői munka hatékonyságát, lassítja
és drágítja a irtványhozást, továbbá aránytalanul magas mfis országokhoz képest is .
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség évek óta követkeletesen javasolta a képviseltű létszám
nagyarányú csökkentését . Ennek megfelelően mcir a polgári . kormány-programjának is részét
képezte az országgyűlési határozati javaslatban . foglaltak mielőbbi megvalósítass .

Budapest, 2004_ február a-

Salamon László
~idesz Magyar .Polgári Szövetséfig
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MpAseWsoponja

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

A rendszerváltan óta eltelt 6vek demokratikus parlamenti működésnek elemzése folyamatosan
napirendjén tartoüa egy hatékonyabb és egyben kisebb létszArnd Országgyűlés létrehozását . A
jelenlegi képviseli létszám rontja a képviselői munka hatékonyságát, lassítja és drágítja a
türvényhozist, továbbá& aranytalanul magas mAs orszigokhoz képest is .
A Fidesz - Magyar Polgári Sz6vetség évek ótaa következetesen javasolta a képviselői létszám
nagyarányú csc3kkentését. Ennek megfelelően rnár a polgári kamAny programjának is részét
képea_te az országgyűlési határozati javaslatban foglaltaknak mielőbbi vncgvalósítása .

Budapest, 2044 . február " ,2.3 "

Fidesz
. Salamon László

Magyar Polgári Szövetség

Tisztelt Elnak Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályár-ól szóló 4611944-. (IX. 30.) OGY. határozat 87. §-a alapján,
"az országgyúlési képvísieic k létszámának csűkkentésérőV cjrnmel a 1c6vetkező
országgyűlési határozati javaslatot kívánom benyújtani.

A Házszabály 99 . $ (1) bekezdése alapján javaslatot teszek a határozati javaslat sürgős
Oxgyal.ására .
A Házszabály 92. § (3) bekezdése alapján szükséges 50 képviselő támogató aLŰrásit
mellékelten csatoljuk.
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Dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kása Lajos
Fidesz - Mal,yar Polgári Szövetség
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