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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Az Országgyűlés

. . .12014 . (. . .) OGY határozata

a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkérésér ő l,

Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyű lési képviselő eltitkolt vagyonának

tisztázása tárgyában

A Magyar Országgyű lés az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 15 . § (4) bekezdése

alapján felkéri a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot ( a

továbbiakban: Bizottság), hogy Simon Gábor országgyűlési képviselőként tett

vagyonnyilatkozatával és vagyonosodásával összefügg ő egyes kérdések egyértelmű tisztázása

érdekében vizsgálatot folytasson le :

1. A Bizottság tárja fel, hogy Simon Gábor eltitkolt százmilliói származhattak-e legális, bevallot t

jövedelembő l?

2. A Bizottság vizsgálja meg, hogy az eltitkolt százmilliók összefüggésben állhatnak-e Simon

Gábor országgyű lési képviselői, illetve MSZP elnökhelyettesi tisztségével ?

3. Az Országgyűlés felhívja az állami szerveket, hogy a Bizottság által kért adatokat é s

dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a testület rendelkezésére .

4. A Bizottság Simon Gábor összeférhetetlenségének kimondására tett javaslatot . Ha Simon

Gábor az összeférhetetlenség kimondását megel őzően lemond képviselő i mandátumáról, az azt a

célt szolgálná, hogy az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 93 . § (3) bekezdésében

rögzített szankció - az összeférhetetlenség fennállása alatt felvett jövedelem visszafizetésének
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jogkövetkezménye - alól mentesüljön . Amennyiben a képviselői mandátumról való lemondá s

bekövetkezik, az Országgyű lés felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy milyen lehetőség

van arra, hogy az Országgyűlés a Simon Gábor részére az összeférhetetlenség id őszaka alatt

kifizetett javadalmazást jogi úton visszakövetelje .

5. A Bizottság a feltárt eredményekről 2014. március 31-ig készítsen tájékoztató jelentést, melye t

terjesszen az Országgyűlés elé.

6. Ez az országgyű lési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .
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Indokolás

Simon Gábor országgyű lési képviselő külföldi bankszámláján tárolt 240 millió forinto s

megtakarítását nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában . Az eltitkolt összeg eredete

nagyságrendjére is tekintettel külön vizsgálatot igényel . Elengedhetetlenül szükséges annak

tisztázása, hogy a vagyonnyilatkozatban fel nem tüntetett vagyongyarapodása országgyűlési

képviselői tevékenységével összefüggésben áll-e . A vizsgálat lefolytatására az Országgyű lés a

Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot (a továbbiakban :

Bizottság) kéri fel .

A Bizottság elnökeként is úgy gondolom, hogy az Országgy ű lésnek kötelessége, hogy a

jogszabályok biztosította keretek között a közélet tisztaságának is őrzője legyen. A fent

hivatkozott bizottsági ellen őrzési és vizsgálati funkció gyakorlása különösen indokolt, ha egy

országgyű lési képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének valótlan tartalommal, vag y

nem teljeskörűen tesz eleget .

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 93 . § (3) bekezdése szerint, ha a képviselő i

megbízatás megsz űnése az Országgyű lés összegférhetetlenséget kimondó határozata folytá n

következik be, úgy a képviselő köteles az összeférhetetlenség keletkezésétő l a megbízatás a

megszűnéséig a részére kifizetett javadalmazást az Országgyűlésnek visszafizetni . A Bizottság

Simon Gábor összeférhetetlenségének kimondására tett javaslatot . Ha Simon Gábor az

összeférhetetlenség kimondását megel őzően lemond képviselői mandátumáról, az azt a célt

szolgálná, hogy az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 93. § (3) bekezdésében

rögzített szankció - az összeférhetetlenség fennállása alatt felvett jövedelem visszafizetéséne k

jogkövetkezménye - alól mentesüljön .
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Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15 . § (4) bekezdése kimondja, hogy az

állandó bizottság a feladatkörét érintő bármely kérdést — az Országgyű lés felkérése vagy saját

elhatározása alapján — megtárgyalhat, és abban állást foglalhat . Összefüggésben az állandó

bizottságok vizsgálati tevékenységével az Alkotmánybíróság rögzítette (50/2003 . (XI. 5.) AB

határozat), hogy az országgyűlési bizottságok vizsgálati tevékenysége sem az Alkotmány, sem a

Házszabály alapján nem kötődik egy meghatározott bizottsági típushoz . Az állandó bizottságok,

az ideiglenes eseti bizottságok és az ideiglenes vizsgálóbizottságok egyaránt folytathatna k

vizsgálatokat, és elláthatnak ellenő rző funkciót .

Budapest, 2014 . február 12 .

,(
dr. Rubovszky György

Kereszténydemokrata Népbárt
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése alapján „a Mentelmi ,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor
volt MSZP elnökhelyettes, országgy űlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázás a
tárgyában” a következő országgyű lési határozati javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. február 12 .

dr. Rubovszky Györ y
Kereszténydemokrata Nepp'il
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