
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséró7 és kedvezményeiró7 szóló 1990 . évi LVI. törvény módosításáról' szóló
T/652 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolom :

(1) Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló
1990. évi LVI. törvény 9. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

,,(2) Ha a képviselő megbízatása a képviselő halálával szűnik meg, akkor a vele közös
háztartásban élő házastársa (élettársa), ezek hiányában kiskorúú gyermekei jogosult(ak)
alap- és pótdíjának a megbízatása megszűnését megelőző hat havi átlagának megfelelő
összegü juttatásra. A juttatásra szóló jogosultságot az [2002 .] 1990 . évi országgyűlési
választásokat követően elhunyt képviselő esetében kell megállapítani . E juttatásból
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot fizetni nem kell . E juttatás a hozzátartozói
nyugellátás megállapításakor a havi átlagkereset alapjául szolgáló keresetként nem
vehető figyelembe .

(3) A képviselő, illetve a (2) bekezdésben meghatározott személy, kérelmére az ellátást,
juttatást egy összegben kell kifizetni .

(4) Annak a képviselőnek, aki az új Országgyűlés. alakuló ülését követő harminc napon
belül nem tett eleget az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV .
törvény 19. § (1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének az (1)
bekezdésben meghatározott ellátás nem fizethető ki .

(5) Annak a képviselőnek, aki határidőn túl teszi meg a (4) bekezdés szerinti
vagyonnyilatkozatot, a leadást követő tizenöt napon belül kell kifizetni az (1)
bekezdésben foglalt ellátást ."
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Budapest, 2006 . július 17 .

Indokolás

Sajnálatos módon minden parlamenti ciklusban több olyan országgyűlési képviselő hunyt el,
aki házastársat, illetve kiskorú gyermeket hagyott maga után . Indokolatlan tehát éppen a
2002-es országgyűlési választások időpontjára figyelemmel hatályba léptetni a javaslat
szerinti szabályozást . Ehelyett azt javaslom, hogy minden, az első szabadon választott
Országgyűlés megválasztását követően, a képviselői megbízatásának ideje alatt elhunyt
országgyűlési képviselő házastársa, illetve kiskorú gyermeke részesülhessen a javaslat szerint
meghatározott juttatásban.
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