A Helyi Választási Bizottság dr. Steiner Pál
. , által benyújtott helyi népszavazás kezdeményezés tárgyában meghozta
a következő
112014.(V. 27.) HVB számú határozatot:
A Helyi Választási Bizottság " Egyetért-e Ön azzal, hogy a BelvárosLipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete hozzon olyan határozatot,
melyben visszavonja a tulajdonosi hozzájárulását a Magyarország német
megszállásának emléket állító emlékmű Budapest V. kerület Szabadság
térre (hrsz. 24747/ l és 24747/2.) történő elhelyezéséhez?"kérdést tartalmazó
aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadj a.
A határozat ellen annak a hivatalos honlapon való közzétételét követő 15
napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a
Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Helyi
Választási Bizottságnál (l 051 Budapest, Erzsébet tér 4. e-mail:
valasztas@belvaros-lipotvaros.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június ll-én 16.00 óráig
megérkezzen. 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 bírósági eljárás nem tárgyi
illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
Indokolás

Dr. Steiner Pál 2014. április 9-én helyi népszavazás kitűzésére irányuló
választópolgári kezdeményezést nyújtott be a Helyi Választási
Bizottsághoz. A helyi népszavazásra javasolt kérdés: " Egyetért-e Ön azzal,
hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete hozzon
olyan határozatot, melyben visszavonja a tulajdonosi hozzájárulását a
Magyarország német megszállásának emléket állító emlékmű Budapest V.
kerület Szabadság térre (hrsz. 24747/l és 24747/2.) történő
elhelyezéséhez?" A kérdés hitelesítését a Helyi Választási Iroda vezetője
alaki hibák miatt a 4/2014(IV.14.) számú határozatában elutasította.
Kezdeményező a jogszabály által részére biztosított határidőn belül 2014.
április 28-án ismételten benyújtotta kérdését a Helyi Választási
Bizottsághoz, melynek hitelesítését kérte.

II.
A Bizottság megállapította, azon speciális és egyedi helyzet fennállását,
hogy az adott ügyben a Magyarország német megszállásának emléket állító
Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemeit jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 565/2013.(XII.31.) Korm. rendelet kötelező jellegét,
melynek
megvalósulását alapozta meg
az
Képviselő-testület
23/20 14.(0 1.22) határozata. A hitesítésre benyújtott kérdés a Bizottság
álláspontja szerint arra irányul, hogy a Képviselő-testület vonja vissza
döntését, mely esetben a kötelező erejű jogszabály megvalósulását
ellehetetlenítené. Ebben az esetben a Képviselő-testület visszavonó döntése
azt jelentené, hogy az önkormányzatnak sem pozítív, sem negatív tartalmú
hatályos döntése nem lenne. A Képviselő-testület döntésének hiánya a
kormányrendelet jogszerű megvalósításának vet gátat. A Bizottság
álláspontja szerint az ügy túlhaladja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2.§. (4)
bekezdésében megfogalmazott helyi közügy kereteit, valamint ellentétes az
Alaptörvény 31. cikk (2)bekezdését, mely szerint " A helyi önkormányzat
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről törvényben meghatározottak szerint
helyi népszavazást lehet tartani."
Bizottság álláspontja szerint a jelen tárgyban tehát helyi népszavazás nem
tartható és ennek megfelelően a kezdeményező által felvetett kérdés
hitelesítését megtagadj a.

III.
A határozat az Alaptörvény 31.cikk (2). bekezdésén, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CL:XXXIX. törvény 2.§. (4)
bekezdésén, a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv 10.§-án a
népszavazásról kezdeményezésről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
41.§-án a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás az 57§.(1)-(2)
bekezdésén,valamint a Ve.223-224§-án alapul.

Kmf.

