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Bizottsági önálló indítvány.

Dr. Szili Katalin

az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjeszti el ő :

Az Országgyűlés
	 /2008.(	 ) OGY határozata

az Országos Választási Bizottságnak a 2008 . március 9-i országos ügydöntő
népszavazásról szóló beszámolója elfogadásáró l

Az Országgyűlés

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 124/A. §-ának (3) bekezdés 1 )
pontja értelmében az Országos Választási Bizottságnak a 2008 . március 9-én megtartott
országos ügydöntő népszavazásról szóló beszámolóját ,

2. megállapítja, hogy a 2008 . március 9-én megtartott országos ügydönt ő népszavazás mind
az egész országban, mind a Magyar Köztársaság 91 nagykövetségén és főkonzulátusán
törvényes rendben zajlott le ,

3. köszönetét fejezi ki a népszavazás megszervezésében és lebonyolításában közrem űködő
helyi és területi választási szervek tagjainak, az Országos Választási Bizottság tagjainak, a
köztisztviselőknek, valamennyi állami és társadalmi szervnek és intézménynek, akik, illetv e
amelyek hozzájárultak a népszavazás törvényes lebonyolításához .

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Indokolá s

Az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom 2007 . december 17-én, az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998. évi III . törvény rendelkezései alapján
országos ügydöntő népszavazást rendelt el három kérdésben .

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 124/A . §-ának (3) bekezdés 1) pontj a
értelmében az Országos Választási Bizottság köteles beszámolni az országos ügydönt ő
népszavazásról . E kötelezettségének dr. Szigeti Péter, az Országos Választási Bizottság
elnöke eleget tett, elkészítette és az Országgy ű lés elé terjesztette a 2008 . március 9-i országos
ügydöntő népszavazásról szóló beszámolót . (J/5518. sz .)

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a népszavazás az egész országba n
jogszerűen, a törvényes rendnek megfelelően zajlott le, mely a választási szervek szakszerű és
lelkiismeretes tevékenységének is köszönhető . Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottsága a 2008 . március 9-i országos ügydönt ő népszavazásról szóló J/5518 .
számú beszámolót a 2008 . április 23-i ülésén megtárgyalta, és azzal egyetértett . Javasolja az
Országgyűlésnek, hogy a beszámolót és a bizottság önálló indítványaként el őterjesztett
országgyűlési határozati javaslatot fogadja el .

Budapest, 2008 . április 23 .

Dr. Avarkeszi Dezso
a bizottság elnöke
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