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Az Igazságügyi bizottság az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4)
bekezdése alapján az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyű lés
. . . ./2016. ( . . . .) OGY határozata

országos népszavazásról

Az Országgyűlés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésr ő l ,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény rendelkezései szerint
megtárgyalta Kész Zoltán magánszemély szervez ő által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezést, és arról a következ ők szerint döntött :

„A VÁLTOZAT”

1. Az Országgyű lés az „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI.
törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatás i
jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összeg ű
javadalmazásban részesülhessen?” kérdésben az országos népszavazást elrendeli .

2. Az egy kérdésben tartandó országos népszavazás lebonyolításának költségvetésér e
4 487,615 millió forint fordítható . Abban az esetben, ha két kérdésben egy napon kerüln e
sor országos népszavazás kitűzésére, a népszavazás lebonyolításának költségvetésére
összesen 4 659,831 millió forint fordítható .



„B VÁLTOZAT ”

Az Országgyű lés az „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI .
törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatás i
jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összeg ű
javadalmazásban részesülhessen?” kérdésben az országos népszavazást nem rendeli el .

INDOKOLÁS

A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a népszavazás kezdeményezésérő l, az európai
polgári kezdeményezésrő l, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII .
törvény 23 . § (2) bekezdése alapján arról tájékoztatta az Országgy űlés elnökét, hogy Kész
Zoltán magánszemély szervező „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi
CXCVI . törvény 2 . számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatás i
jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű
javadalmazásban részesülhessen?” országos népszavazási kezdeményezése támogatására
gyűjtött érvényes aláírások száma a százezret elérte, de kétszázezer alatt maradt . A Nemzeti
Választási Bizottság az ellenőrzés eredményét 2016 . július 7-én hozott, 43/2016 . számú
határozatában állapította meg, amely 2016 . július 12-én jogerőre emelkedett .

Mivel az érvényes aláírások száma eléri a százezret, Magyarország Alaptörvénye 8 .
cikkének (1) bekezdése értelmében a népszavazás elrendelése az Országgy ű lés mérlegelés i
jogkörébe tartozik .

Az Országgyűlés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésrő l, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény
25 . § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos határid őn belül a kezdeményezést
megtárgyalta és döntését meghozta .

Budapest, 2016 . október 3 .
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