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Dr. Szili Katalin asszonynak,

a Magyar Köztiirsasag Orszdggvilésétiek eliiölce

Biiclapest

lgen Tisztelt Elnök Asszony!

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998, évi III.
törvény 4. §-áiialc (3) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Elnök
Asszonyt .

Az Érteln-ií sériiltek és Családjaik Jogvédő Egyesülete nevében Goldner Ibolya
asszony országos népi kezdeményezést nyújtott be a következő tárgyban :
,,Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés fűzze napirendre az ápolásidíj kérdését, és
a niegalkotandá* új törvényben' d súlyős fogyatékos' és ' álland6 felügyeletre
szoruló személyekre tekintettel az ápolási-gondozási tevékenységet ellátó
hozzátartozó által végzett napi 24 órás gondozást, felügyeletet teljes értéka
munkavégzésként ismeije el, és ennek inegfelel~en az ápolásidíj összege ne
lehessen kevesebb a mindenkori legalacsonyabb munkabér ősszegénéI?" .

Az országos népi kezdeményezés támogatására benyújtott aláírások
ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság 24/2005 . (VII .
26 .) OVB határozatával megállapította, hogy az érvényes aláírások száma eléri
az Alkotinányban meghatározott, az országos népi kezdeményezés
érvényességéhez megkívánt nxeluiyiséget .

Az Országos Választási Bizottság határozatának egy példányát jeleii leveleinhez
nicllékeleni,

Budapest, 2005 . jíilius ,~ ,, .

Megkűlönbőztetett tisztelettel :

Dr. Fic.zere Lajcis

D9f113 1N3PWVIM

	

308b Lbtr L 38+ XVJ EL : L L 10/80 90OZ



Az Orszagos Választási ffizottság
241200-5 . (VIL U.)

A7 Orságos Választási Bizouságaz országos IIéps7-av,1zásról és népi kezileniényczésrÓI szóló
1998 . évi 111 . tit-vény (a továbbiakb4ii : INsztv,) 4, § (1) bekezdésében foglalt hatásküréb(; .ii
cliáI-va az Ériclii ,li

	

sédilwk és Csalá~jaik JogN,édi

	

lgyestílete orsz~gos nepí
tárgyában megY11ó7ffia kC)vetkezü

batározatot :

Az Ors7.,,igos Vá.1a .ztási Bizottság ilie_gáilapítja, hogy a7 Értelmi sérültek és Családjaik
1o ~s'éc}i+ Egyesülete 1612005 . (111. 24.) 0V13 Ilaciíi- o7-attul hitelesített országos népi
kczdcményezésre irányuló 1<érclé .séiiek - amely szerint "K[vól7jci-c ón, hoggy, uz
lúzze tuV)ivendre az ápo1ásidí1 kéidé.sér, és 41

	

Z-y 1ürvéf~yhen £-I
es 4i11cuit'1(5 fth*Ü~yeh, ire- szoiritl(5 szem~~vekf-e tekinimel oz
elhilú hozzáturlozó últal i-i£tl)i 24 úr-ús ftlúgyelei2.i tejes ci ,télcli
munkcivégúsUni el, es entiek ineffilcló*7 <.-iz Cpo1[-~id~j li.vYzL>gce ne 1e17essen > -evc,.Yebb
ti mindenkori hg'alacsoq) ,ubb munkobér táinogaására óssZ(--gyl~jtÖzt érvényes
aláídisolz száina mcghala-dja az Alkotniány 28/D . §-,'tbziii az országos népi kczdeméii) ,ezés
érvétiye ."égéliez nieglizitárt)zott s7.ámot . Ezért a népi kezde;iiéiiye7é ,; érvényes	- -

A liatáro7,aljogerőre eixellcedését kC)vet eti az Ország(-)s Val&Sztási [3izottság ctnolcc a sikeres
kezdemétiyczésr61 litl~idékt,,itaiIui t ,,jékoztatja az

Az Országos Választási Bizottság fellik-ja az Orszáigos Választási Irodát, hogy a benyO.itott
al,'tffi!sg, y6jt6 íveket - a hatitrozat jogQr&-c cmelked6s& k6vtt6 30 nap c1tclt6N- , cl - wmmisiLse
mog,

A lintAruzaat ellen a III qgrho zat,'ala. t() 1 s2dinflott 3 napon belül a Legfcls6bb r3fl'&~glioz ciuizelL
felCtlvizsg,.,'lati kérelmet lehet bcny6jtani az Országos VdIaS7.6si Bizotts,'igmcfl . A
RAUlvizsgAlati kérelmet 6 ,gy kelj. benyújtani, hogy *zAz legkésőbb 2005 . július 29-6n 16,00 ftilig'
elegét -kezzen . A bir6i6gi eljárásbanjárdsban az ügyvédi képviselet kotelcz6 . A jogi szak-vizs,,,),Aval
rendelkező szem(ay saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül i5 eljárhat .

M&)koIás

Az ÉLICImi sérültek és (SulácijJaik JogvMÓ £,gycW1leténc1( kéI)viscletében Goldne.r lbolya
2005, március 22-én országos népi kezdelIléliy-ezés aláírásgyi-íjiö ívénck iiiiiitalaéldá[iyát
qúitolta be az Országos V,,'ilasztzisi a k0veLkezó kéidés szcrcpelt :
"Kjv~iqja-c: (o, hogy az ÜmzággyÜlés [Cizze r1apíj .-cndrc a2 ápolásidí.i kcrdését, és a
InegalLotalidó itj tbrvéI1ybe1) a sülyi s &~kos és álbndó fc&,)ydetf ,(~ s7.ortiló
Ickii-itetw1 Liz

	

ellátó
hozz-,L Lt ,,tiiozó által végzett nupi 24 órás

fo)1 d o zél .i .. 1*'elűg~ - c-[ctc.t teljes értékű. iIiut)kaN .- égzéSkérii ist)ictjc e], és emick az
tiPojit-'*,idíj üSSzegc ne leliesseri kevesebb Lt iiiinderikori kgi1,,acsonyabb ii)iiiik<ibéí- <)s--^,7094nél?"

Az ulairAsgyC~jt6 iveL ax Orsz <igo.s VJilas?,tAsi Bizottság 16/2005, (Ill . -)4,) OVIS hauírozatdval
hitelesitetto, majd 22/2005 . (VI, 21 .) OVJ.-3

	

drc11(ldtQ ct7 országos népi

ciomovo
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kczdcn)~iiyczés aláuásgyQ0 M,,inci< el lei] AZ aláírások, e 1 lei] órze,'!Sének
cl-eclményei<ént az Ors;lágos Váffis2tá-si Bizottság 121c' ~il1Ei~~ÍtUll3, hogy a véleticiiszei-üen
kiv~íJasz.totI 3 .178 alá .írás[ tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatol :

	

legalább

Az Alkotmdny 2841 §m 6ndm6ben owdgus n6pi kezdc.m6nyez6 ,,, t legaldbb 50 .000
1 1y6jUltit. be. "fekintettel. arra, hogy Liz- on-migos népi kezdeményizés

tKogatdWra ossnpQ
'
jtOtt 6-vényes ahdfi-6,sok szórna mcghaladja 2z Alkotniány hívalkuzott

r(~ndclkv2, Ns6en rficghntArozott SZ6mot, az Ormigos Választási BizoLtsig a rendclktZ6
részbon foglaltakilak mcgyfelelko hatdrowtt .

li .

A baláront a7 Alkotin~ny 28/1) . §-án, fiz Nsztv, 4 . \5-~na)c (1) bekezdésén, a választási
szóIO 1997 . évi C . Lórvény (a továbbiakban : Ve .) 2 . §-áiiai< -;) pontján, 119- §-ári, a

jogorvoslatról való

	

a Ve . $ -2I . §-án és 84, §-án alapul-

Budapest, 2005 . 1 úlíus 26. 1W.N

Dr. hfaere Lajos
az Országos V ,.!Ias7,t-ásí Bízott-, g
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