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Tisztelt Elnök Asszony!

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

Az Országgyű lés
. . . ./2009. ( . . . .) OGY határozata

országos népszavazásról

Az Országgyűlés – a 82/2009 . (VII . 15.) AB határozatban elrendelt új eljárás során, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésr ől szóló 1998 . évi III . törvény rendelkezései
szerint – megtárgyalta Seres Mária magánszemély által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezést, és arról a 2009. szeptember 14-i ülésén a következők szerint döntött :

Az Országgyűlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyű lési képviselőknek csak a
bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?” kérdésben az
országos népszavazást nem rendeli el .

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 Seres Mária magánszemély az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a z
országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után
járhat költségtérítés?” kérdésben országos népszavazási kezdeményezést nyújtott be . A
benyújtott aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság 76/2009 .
(III . 18 .) OVB határozatával megállapította, hogy az érvényes aláírások száma meghaladja az



Alkotmány 28/C. § (2) bekezdésében az országos népszavazási kezdeményezé s
érvényességéhez megkívánt mennyiséget . Az Országgyűlés az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrő l szóló 1998. évi III . törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott 1 5
napos határidőn belül a kezdeményezést megtárgyalta és a 28/2009. (IV . 17.) OGY
határozatával elrendelte a népszavazást . A határozatot az Alkotmánybíróság a 82/2009 . (VII .
15.) AB határozatában megsemmisítette és az Országgyűlést új eljárás lefolytatására
utasította . Az Országgyűlés az elő írt határidőre az új eljárást lefolytatta, és figyelemmel a z
Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra úgy döntött, hogy a népszavazást a feltet t
kérdésben nem rendeli el .

Budapest, 2009 . szeptember 9.

Dr. Csiha Judit
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