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Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi é s
ügyrendi bizottsága az alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés
. . . ./2007. ( . . . .) OGY határozata

országos népszavazás elrendelésérő l

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998 . évi III .
törvény rendelkezései szerint megtárgyalta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében dr .
Orbán Viktor és a Kereszténydemokrata Néppárt nevében dr . Semjén Zsolt által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2007 . december 17-i ülésén a következők
szerint döntött :

Az Országgyűlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért é s
a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétő l
ne kelljen vizitdíjat fizetni?” kérdésben az országos ügydönt ő népszavazást elrendeli .

Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásr a
bocsátott kérdések számától függetlenül - 4470,00 millió forint fordítható .
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INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság elnöke az országos népszavazásról és nép i

kezdeményezésrő l szóló 1998 . évi III . törvény 4 . § (3) bekezdése alapján arról tájékoztatta az

Országgyűlést, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében dr . Orbán Viktor és a
Kereszténydemokrata Néppárt nevében dr . Semjén Zsolt „Egyetért-e Ön azzal, hogy a

háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben

megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” kérdésbe n

országos népszavazási kezdeményezést nyújtott be . A benyújtott aláírások ellen őrzésének
eredményeként az Országos Választási Bizottság 475/2007 . (XII. 5 .) OVB határozatával
megállapította, hogy az érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C . § (2)

bekezdésében az országos népszavazási kezdeményezés érvényességéhez megkíván t

mennyiséget, így a népszavazást kötelezően el kell rendelni, az eredményes népszavazás

alapján hozott döntés az Országgyű lésre kötelező .

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésr ől szóló 1998 .

évi III. törvény 14 . § (1) bekezdésében meghatározott 15 napos határidőn belül a

kezdeményezést megtárgyalta és az országos ügydönt ő népszavazást jelen határozatáva l

elrendeli. Az országgyűlési határozat tartalmazza az országos ügydöntő népszavazás
költségvetését is függetlenül attól, hogy a szavazásra bocsátott kérdésekben a népszavazá s
kiírására egy naptári napon kerül-e sor .

Budapest, 2007 . december 17.

Dr. Avarkeszi Dezső
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