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Dr. Lázár János országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

A Magyar Köztársaság Országgy űlése dr . Lázár János országgyű lési képviselő mentelmi

jogát a Szegedi Városi Bíróság 24. B.568/2008/4. számú megkeresésével érintett ügyben ne m

függeszti fel .

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 Szegedi Városi Bíróság 24 . B .568/2008/4 . szám alatti megkeresésében kérte az

Országgyűlés állásfoglalását dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi joga

felfüggesztése tárgyában, mivel ellene Mónus Áron (Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 27. sz .

alatti lakos)feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt .

A feljelentés lényege szerint dr . Lázár János a 2007. évi augusztus hó 7 . napján kelt

„tájékoztatás Mónus Áron gondnoksági ügyében” tárgyú levelében a feljelentő becsületének

csorbítására alkalmas tényeket állított, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket é s

egyéb becsületsértő kifejezéseket használt, mivel őt többek között mániákus pereskedőnek

nevezve kérte gondnokság alá helyezését .
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A Mentelmi bizottság az ügyet a 2008 . május 27-ei ülésén tárgyalta . Az ülésen megjelent dr.

Lázár János el őadta, hogy mint Hódmez ővásárhely polgármestere városa védelme érdekébe n

kötelességének érezte a gondnokság alá helyezési eljárás megindítását a Szegedi Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalánál .

A bizottság a rendelkezésére álló iratanyag áttanulmányozása és az eset össze s

körülményének mérlegelése után megállapította, hogy dr . Lázár János polgármester a

munkáját végezte, ezért a feljelentés zaklató jelleg ű, az érintett képvisel ő és az Országgy ű lé s

tekintélyének lejáratására szolgál .

Mindezek alapján a Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az

Országgyűlésnek, hogy

Dr. Lázár János országgyűlési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó : Tatai-Tóth András

Budapest, 2008 . május 29 .
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