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2021. évi ..... törvény 

Az egyéni körzetben megválasztott képviselők választókerületük elhanyagolása miatti
fizetéscsökkentéséről

1. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény a következő 107/C. §-sal egészül ki:

„107/C. §

(1)  Az az  egyéni  országgyűlési  választási  körzetben megválasztott  országgyűlési  képviselő,  aki
választókerületével kapcsolatos ügyben a megválasztásától számított másfél éven belül nem ad be
önálló  vagy  nem  önálló  indítványt,  vagy  nem  szólal  fel,  legfeljebb  három  hónapig  terjedő
időtartamra 20 százalék tiszteletdíj-csökkentéssel sújtható. Ennek megállapításáról az Országgyűlés
Mentelmi,  Összeférhetetlenségi,  Vagyon-,  Jövedelem-  és  Érdekeltségi  ügyekkel  foglalkozó
bizottsága dönt.

(2)  Az  Országgyűlés  a  honlapján  egyéni  választókerületenként  haladéktalanul  közzéteszi  a
képviselők  választókerületüket  érintő  önálló  vagy  nem  önálló  indítványaikat,  valamint  a
felszólalásuk címét, illetve tárgyát.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A képviseleti  demokrácia  fontos  résztvevője  egy egyéni  országgyűlési  körzetben  megválasztott
képviselő.  Feladatuk  a  saját  körzetük  képviselete,  az  őt  megválasztó  települések  érdekének
képviselete.  Ezt  az  elengedhetetlen  munkát  el  kell  várnunk  törvényi  szinten  is.
 Fontosnak tartjuk, hogy azon egyéni országgyűlési választási körzetben megválasztott képviselők,
akik a megválasztásuktól számított 1,5 éven belül nem képviselik parlamenti szinten a körzeteiknek
érdekeit,  - tehát nem ad be önálló vagy nem önálló indítványt, vagy nem szólal fel, -  azokat három
hónapon keresztül a tiszteletdíj 20%-nak megvonásával sújtsuk.
Nincs szüksége egyik településnek és körzetnek se nullás képviselőre! Aki nem a választók érdekeit
képviselik, azok ne  gazdagodjanak tovább a közös pénzünkből!

Részletes indokolás

1. § 

Az egyéni  körzetből  megválasztott  országgyűlési  képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről  szóló
rendelkezés. A tiszteletdíj csökkentése a képviselő inaktivitása esetén alkalmazandó. 

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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