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Országgyűlési határozati javaslat

Az Országgyűlés

. . ./2014 ( ) OGY

határozat a

dr. Simon Miklós országgy űlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés dr. Simon Miklós országgy űlési képviselő mentelmi jogát a Nyíregyházi

Járásbíróság 38.B.1291/2014/5 . számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti

fel .

INDOKOLÁS

A Nyíregyházi Járásbíróság 38.B .1291/2014/5 . számú átiratában indítványozta dr.

Simon Miklós országgy űlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás

vétsége miatt, Orosz Mihály Zoltán pótmagánvádló vádindítványa alapján .

Pótmagánvádló vádindítványa szerint :

„Dr. Simon Miklós a 2013. május o8. napján kelt, Érpatak lakosságához címzett és

eljuttatott, saját kezűleg aláírt levelében az alábbi becsület csorbítására alkalmas

kifejezésekkel illetett :

-„a bekövetkezett helyzetért, azért, hogy az arra rászorulók nem kapták meg a szociáli s

ellátásokat minden felelősség Orosz Mihály Zoltánt, az érpataki polgármestert terheli ”

-„minden magyar állampolgár számára a törvények betartása kötelező, igaz ez a

polgármesterre is, dr. Orosz Mihály Zoltán felelőtlen magatartásával kárt okozott a

lakosságnak, veszélybe sodort a szociális segélyek kifizetésének megakadályozásáva l

több száz családot, veszélyeztette azok megélhetését."
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Simon Miklós fenti tényállításai a becsület csorbítására alkalmas, valótla n

tényállítások .""

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség büntethetőséget kizáró ok, a valósá g

bizonyítottsága okán a nyomozást megszüntette, amelyet a pgfó'bb Ügyészség Kiemelt é s

Katonai ügyek Főosztálya jóváhagyott . Ezután lépett fel pótmagánvádlóként ügyvédje

útján Orosz Mihály Zoltán .

A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott az ügy büntet őjogi

megítélésével . A kormánypárti képviselők szerint ebben az ügyben követni kell a

Mentelmi bizottság rágalmazás vétsége miatti ügyekben folytatott mentelmi jogo t

szakadatlanul fenntartó gyakorlatát, amely a mentelmi jog célját biztosítja, azaz : az

Országgyűlés, illetve a képvisel ők zavartalan munkavégzését. Erre tekintettel a mentelmi

jog felfüggesztésére vonatkozó indítványra 3 nem szavazatot adtak le .

Az ellenzéki képviselők a mentelmi jog felfüggesztésére 2 igen és 1 tartózkodás szavazato t

adtak le .

A mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítványnak az ismertetett szavazat i

aránnyal történő elvetésével a Mentelmi bizottság javaslata az Országgyű lés felé az, hogy

dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr. Vejkey Imre

Budapest, 2014 . október 30 .



Országgyűlés Mentelmi bizottság

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
80 .§ (1) bekezdése alapján „dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel a mellékelt országgy űlési határozati javaslato t
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. október 30 .


	page 1
	page 2
	page 3

