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Kapcsolódó módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az országgy ű lés i
képviselők javadalmazásáról szóló T/4995 . számú törvényjavaslathoz — kapcsolódva a
T/4995/14 . számú módosító javaslathoz — az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az országgyű lési képviselő — amennyiben az (1) bekezdésben foglalt üzemanyagkártyát
nem kívánja igénybe venni — részére az Országgy űlés hivatala éves Budapest Bérletet,
illető leg választása szerint MAV-Start vagy Volán általános országos éves bérletet vásárol fa
közforgalmú közösségi közlekedési eszközöket ingyenesen veheti igénybe] . Az
országgyű lési képviselőnek mandátuma megállapításától számított 15 napon belül, illet ő leg
minden év december 15 . napjáig írásban nyilatkoznia kell arról, ho gy üzemany gkártyát, vagy
térítéses közösségi közlekedési lehetőséget kíván igénybe venni . ”

Indokolás

A törvényjavaslat az üzemanyagkártya, mint utazási költségtérítés mellett ingyenes közösségi
közlekedési lehetőséget biztosítana az országgyűlési képviselőknek. Álláspontom szerint nem
indokolt, hogy az országgyűlési képviselők egyéni közlekedést választó része többle t
lehetőségekkel rendelkezzen a gépkocsit nem használó képvisel őkkel szemben . Ráadásul a
kettős lehetőség a költségvetés terheit is indokolatlan mértékben növelheti, mert ezek a
képviselők a közösségi közlekedést csak alkalomszerűen veszik igénybe, ugyanakkor a
közlekedési vállalatok felé a költségvetésnek a teljes megrendelt szolgáltatást térítenie kell . A
javaslat ezért azt indítványozza, hogy a képviselők az üzemanyagkártya és a közösségi
közlekedés megtérítése között válasszanak .



A javaslat továbbá indítványozza, hogy az általános ingyenes közösségi közlekedé s
lehetősége helyett, ami a Magyar Állam számára jogszerű esetben minden közösségi
közlekedést bonyolító vállalat (beleértve a helyi közlekedést biztosító önkormányzati
finanszírozású cégeket is) számára térítési kötelezettséget jelentene, azt ezt választ ó
képviselők számára az Országgy űlés hivatala vásárolja meg az éves közösségi közlekedési
bérleteket, amely két változatban (BKV-MÁV vagy BKV- Volán) lehetséges . Így a hivatal a
közlekedési vállalatokkal közvetlenül számol el, és csak a ténylegesen igénybevet t
szolgáltatás után keletkezik fizetési kötelezettsége a költségvetésnek . A javaslat ily módon a
közpénzekkel való takarékos gazdálkodást is szolgálja .

Budapest, 2011 . december 14 .

Bödecs Barna
országgyű lési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom
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