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határozati javaslata

Dr. Juhászné Lévai Katalin országgy űlési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgyűlése dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő

mentelmi jogát a Legfőbb Ügyész KF. 27/2006/29-I . számú megkeresésével érintett ügyben

felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az országgyű lési képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 5 .

§ (5) bekezdése, valamint a Házszabály 130 . § (5) bekezdés b . pontja és a 87. § (3) bekezdése

alapján a fenti - indokolással ellátott - határozati javaslatot nyújtja be az Országgyűlésnek.

A Legfőbb Ügyész az Országgyűlés Elnökéhez intézett KF . 27/2006/29-I. számú átiratában

indítványozta dr. Juhászné Lévai Katalin országgy űlési képviselő mentelmi jogának

felfüggesztését társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja

miatt .

Az indítvány szerint : Dr. Juhászné Lévai Katalin a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztés i

Tanács volt elnökeként cégbírósági változás-bejegyzés elmulasztása miatt 2004 . május 31 .

napján hozott egy olyan — hatáskörébe nem tartozó — döntést, amelyen valótlanul azt állította,

hogy a Tanács a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. Könyvvizsgálóját 2004 .

május 31. napjával hívja vissza.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2007 . szeptember 18-i ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent

képviselő előadta, hogy bűncselekményt nem követett el, szándékosság nem vezette, nem

származott előnye vagy hátránya abból, hogy aláírta a könyvvizsgáló személyében történ t

változásbejegyzési kérelmet . A Legfőbb Ügyész átiratát korrektnek tartja . Megjegyezte
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ugyanakkor, hogy Hajdú megyében évek óta hadjárat folyik ellene, amelyre kölcsönö s

pereskedések is jellemzőek. Kijelentette, hogy a bizottság döntését elfogadja, nincs ellenére a

mentelmi jog felfüggesztése .

A bizottság a közvádas ügyekben szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztésé t

javasolja, mivel ez szolgálja az Országgyűlés tekintélyének megóvását és az érintet t

képviselő érdeke is egyértelm űen azt kívánja, hogy a gyanú megalapozottsága, vagy

alaptalansága az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek előtti eljárásban tisztázódjék.

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság 9 igen 1 tartózkodás szavazattal azt javasolja a z

Országgyű lésnek, hogy

dr. Juhászné Lévai Katalin országgy űlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel

Előadó : Sándor István

Budapest, 2007 . szeptember 20 .
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