• A Helyi Választási Bizottság
19/2017. (VIII.25.) számú határozata
A Helyi Választási Bizottság a Nsztv. 41.
ában biztosított hatáskörében eljárva a
Medveczki Zoltán meghatalmazott képviselő útján a Nemzeti Zöld Koalíció párt (a
továbbiakban: Szervező) által benyújtott helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
—

határozatot

.

A Helyi Választási Bizottság az

.

„Akarja-e Ön helyi rendelet írja elő, hogy Paks város lakóinak részére télen-nyáron egy
ingyenes meleg vizű strand álljon rendelkezésre?”
helyi népszavazás kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítését megtagadja.
Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtáblájáit és a
www.pak~. hu elnevezésű honlapján.
.

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 dokumentumként a Szekszárdi
Törvényszéknek címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Helyi
Választási Bizottságnál (7030 Paks Dózsa György út 55-61.; levélcím: 7030 Paks PL 26.,
e-níail: 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 napja nem munkan~pra 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-bizonyítván~ 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.
—

.

INDOKOLAS

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 helyi
rendelet írja eló, hogy Paks város lakóinak részére télen-nyáron egy ingyenes meleg vizű
strand álljon rendelkezésre?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését. A Helyi
Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta.
Az Nsztv. 11. ~-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
aláírásgyűjtő ív az alaki előírásoknak 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 a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló törvény 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban Nsztv.) 32. 5 (2)
bekezdésében felsorolt, úgynevezett tiltott tárgykörök közé. Az Nsztv. 32. 5 (2)
bekezdésének a) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani a költségvetésről
és a zárszámadásról.
Fontos, hogy egy népszavazási kérdésnek mindamellett, hogy tárgyában illeszkedik a
népszavazás intézményének 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.
—

—

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szervező által benyújtott
népszavazási kezdeményezés a költségvetés terhére megvalósítandó jelentős összegű
beruházásra irányul, tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság szerint [28 2015. (IX.
24.) AB határozat] a költségvetés jelenti a költségvetési törvényt, illetve valamely
jövőbeli költségvetési kiadást is. Helyi szinten értelemszerűen ez a költségvetési rendelet
tartalmát, vagy bármely jövőbeli kiadást jelent.
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 31. cikk (2) bekezdésén, az Nsztv. 32. 5 (2) bekezdésén, az
1990. évi CXIII. törvény 33. ~ (2) 1. pontján, valamint a 28 2015. (IX. 24.) AB
határozaton alapul.
A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás az Nsztv. 57. s-án alapul.

Paks, 2017. augusztus 25.
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