A Helyi Választási Bizottság
18/2017. (VIII.25.) számú határozata
A Helyi Választási Bizottság a Nsztv. 41. ~ ában biztosított hatáskörében eljárva a
Medveczki Zoltán meghatalmazott képviselő útján a Nemzeii Zöld Koalíció párt (a
továbbiakban: Szervező) által benyújtott helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
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határozatot:
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A Helyi Választási Bizottság az
„Akarja-e Ön, hogy a terrorveszély kiküszöbölése érdekében helyi rer~delet tiltsa a
migránsok tarrózkodááát, letelepedését Pakson beleértve a letelepedési kötvényeseket
is?”
—

.

helyi népszavazás kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítését megtagadja.
Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.,pik~. hu elnevezésű honlapj án.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15
napon belül az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokúmentumként a Szekszárdi
Törvényszéknek címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Helyi
Választási Bizottságná.i (7030 Paks Dózsa György út 55-61.; levélcím: 7030 Paks Pf. 26.,
e-mail: jegyzo@paks.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a
Helyi• Választási Bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napj a nem munkanapra eszik, a
határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A bírósági felülvizsgálat
iránti kérelem elektronikus ‚dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem
benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az
elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban
elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet
kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű
másolatának csatolásával
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A
választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos bírósági eljárás illetékmentes.
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INDOKOLÁS
Medveczki Zoltán meghatalmazott képviselő útján a Nemzeti Zöld Koalíció párt (a
továbbiakban: Szervező) 2017. július 27. napján helyi népszavazásra javasolt kérdést
nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, és a Bizottságtól kérte az „Akarja-e On,
hogy a terrorveszély kiküszöbölése érdekében helyi rendelet tiltsa a migránsok
tartózkodását, letelepedését Pakson beleértve a letelepedési kötvényeseket is?” kérdést
—

tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését. A Helyi Választási Bizottság a kérdés
hitelesítését megtagadta.
Az Nsztv. 11. \S-a szerint a Helyi Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az
Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott

követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben
hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Az
aláírásgyújtő ív az alaki feltételeknek megfelel. A kérdés tartalmi vizsgálata során a
bizottság a következőket vette figyelembe, illetve állapította meg:
Az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet
tartani. A közvetlen hatalomgyakorlás kivételes jellegéből következően a népszavazáshoz
való jog több feltétel együttes fennállása esetén gyakorolható: a rendeltetésszerű
joggyakorlás mellett a nép csak olyan kérdésben ragadhatja magához a döntést, amely a
képviseleti szerv hatáskörébe tartozik, illetve nem tartozik az Alaptörvény 8. cikk (3)
bekezdésén felsorolt, úgynevezett tiltott tárgykörök közé.
.

Fontos, hogy egy népszavazási kérdésnek mindamellett, hogy tárgyában illeszkedik a
népszavazás intézm~nyének rendeltetésébe, minden esetben meg kell felelnie az
Alaptörvény elsődlegesen ‘a 8. cikkben megfogalmazott követelményeknek és az
Nsztv. rendelkezéseinek is. E két alapvetés nem értelmezhető egymástól függetlenül,
azok együttes megléte eredményezheti azt,, hogy egy kezdeményezés hitelesítésre
alkalmas legyen.
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A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervező által benyújtott népszavazási
kezdeményezés az Alaptörvény módosítás~ra irányul, azaz az Alaptörvény 8. cikkének
(3). pontjában felsorolt tiltott tárgykörök közé ‚tartozik, ugyanis a kérdés a XXVII. cikk:
(1) pontjában foglalt alapszabadság kérdését érinti. A XXVII cikk (1) pontja alapján
mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad
mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. Ez nem helyi
rendeletalkotási kérdés, hanem rendészeti; azaz ebben nincs rendeletalkotási joga a
Képviselő-testületnek, azaz másként megfogalmazva nem Képviselő-testületi hatáskör.
A kérdés egyébként sem szabályozható, mert alaptörvény-ellenes szabályozásra
vonatkozna az előírás, ha megszületne.
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• A választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, bírósági eljárás az
illetékekről 1990. évi CXIII. törvény 33. ~ (2) 1. pontja alapján illetékmentes.
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésén, az Alaptörvény 31. cikk (2)
bekezdésén, az Nsztv. 32. ~ (2) bekezdésén, az 1990. évi CXIII. törvény 33. ~ (2) 1.
pontján alapul.
A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás az Nsztv. 57. S-án alapul.
Paks, 2017. augusztus 25.
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