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1 .§

Irománymám,

2006 JúL 12*

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló

1990. évi LVI. törvény módosítása

(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 kiskorú gyermekei jogosult(ak)
alap- és pótdíjának a megbízatása megszűnését megelőző hat havi átlagának megfelelő
összegű juttatásra. A juttatásra szóló jogosultságot a 2002 . 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 ."

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

2.§

á ívatala



Indokolás

A módosító javaslat a 2002 . évi országgyűlési választásokat követően elhunyt képviselők
házas(élet)társának, ennek hiányában kiskorú gyermekei részére biztosit juttatást . Az előző
ciklusban négy képviselő hunyt el, köztük súlyos betegség következtében Puszta Gyula 2005 .
áprilisában, majd tragikus balesetben Urbán Árpád 2005 . novemberében . A jelenlegi ciklusban
most búcsúztunk dr. Horváth Balázstól .
Természetes feltétel, hogy a képviselő mandátumának a halál bekövetkeztekor fent kell állnia . A
mandátumának lejárta után elhunyt volt képviselő a ciklus végén már részesült a fentiek szerinti
juttatásban, illetve ha a ciklus közben mondott le a mandátumáról, mérlegelhette az akkor
fennálló feltételeket .

A módosító javaslat juttatást biztosít, ezért a visszamenőleges hatálybaléptetés nem ütközik
alkotmányos tilalomba. A módosítás lényegileg egyezik az állami vezetőkre és a
polgármesterekre vonatkozó szabályozással .

Hasonlóképpen az állami vezetőkhöz, polgármesterekhez, a rendszerváltás első tizenöt éve
különösen nagy testi-lelki-szellemi megterhelést jelentett a politikai szereplők, így az
országgyűlési képviselők számára is .

Az indítvány benyújtásáról a paritásos Mentelmi bizottság a 2006 . július 11-i ülésén egyhangú
szavazattal határozott.

Az indítvány a (2) és (3) bekezdésben tartalmaz új szabályozást, a (4) és (5) bekezdés szövege
egyezik a hatályos törvény szövegével, csupán a visszahivatkozásoknál tartalmaz változást .

A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 20 . § (4) bekezdése szerint a jelenlévő
országgyűlési képviselők minősített többségének igen szavazata szükséges .



Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottság

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY határozat 85 . §-a
alapján a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság törvényjavaslatot
nyújt be „az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséró7 és kedvezményeiró7
szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása" címmel (T/652 . számú törvényjavaslat) . a
Házszabály 99. § (1) bekezdése alapján

az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakára sürgős tárgyalásra .

INDOKOLÁS

A módosító javaslat a 2002 . évi országgyűlési választásokat követően elhunyt képviselők
házas(élet)társának, ennek hiányában kiskorú gyermekei részére biztosít egyfajta kegyeleti
juttatást .

A módosítás lényegileg egyezik az állami vezetőkre és a polgármesterekre vonatkozó
szabályozással .

Hasonlóképpen az állami vezetőkhöz, polgármesterekhez, a rendszerváltás első tizenöt éve
különösen nagy testi-lelki-szellemi megterhelést jelentett a politikai szereplők, így az
országgyűlési képviselők számára is .

Az indítvány benyújtásáról a paritásos Mentelmi bizottság a 2006 . július 11-i ülésén egyhangú
szavazattal határozott .

A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 20 . § (4) bekezdése szerint a jelenlévő
országgyűlési képviselők minősített többségének igen szavazata szükséges .

A szükséges aláírásokat később csatoljuk .

Budapest, 2006 . július „ „

József Alajos
a
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