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A Szekszárdi Törvényszék a dr. Bakó Zoltán Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr. Bakó Zoltán ügyvéd
által  képviselt  Szervező népszavazási  kérdés  hitelesítése  iránti  ügyében  a Helyi  Választási
Bizottság határozata  ellen  a  szervező által  benyújtott  2017.  szeptember  7.  napján  kelt  bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem alapján eljárva meghozta a következő 

v é g z é s t:

A törvényszék a Helyi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s

A szervező 2017. július 27-én helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a Helyi Választási
Bizottsághoz  és  kérte  az  „Akarja-e  Ön  helyi  rendelet  írja  elő,  hogy  egészségügyileg  indokolt
esetben – település – az MRI, a CT, az EKG, a szívultrahang, a 4D ultrahang térítésmentesen egy
héten  belül  helyben  álljon  minden  állandó  vagy  ideiglenes  lakással  bejelentett  állampolgár
rendelkezésére?” kérte ezen kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését. 

A Helyi Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta. 

Határozata  indokolásában  hivatkozott  arra,  hogy  a  benyújtott  kérdést  csak  abban  az  esetben
hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Megállapította,
hogy  az  aláírásgyűjtő  ív  az  előírásoknak  megfelel.  Hivatkozott  arra  is,  hogy  a  közvetlen
hatalomgyakorlás kivételes jellegéből következően a népszavazáshoz való jog több feltétel együttes
fennállása esetén gyakorolható: 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 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (2) bekezdésében felsorolt úgynevezett tiltott
tárgykörök közé.  Utalt  arra, hogy a törvény 32. § (2) bekezdésének a) pontja szerint nem lehet
népszavazást tartani a költségvetésről és a zárszámadásról. Megjegyezte, hogy egy népszavazási
kérdésnek  mindamellett,  hogy  tárgya  illeszkedik  a  népszavazás  intézményének  rendeltetésébe
minden  esetben  meg kell  felelnie  az  Alaptörvény –  elsődlegesen a  8.  cikkben megfogalmazott
követelményeknek – és az Nsztv. rendelkezéseinek is. Két alapvetés nem értelmezhető egymástól
függetlenül  azok  együttes  megléte  eredményezheti  azt,  hogy  egy  kezdeményezés  hitelesítésre
alkalmas legyen. 

A Helyi  Választási  Bizottság  megállapította  azt,  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 Helyi  Választási  Bizottság  határozata  ellen  a  szervező  bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelmet
nyújtott  be,  melyben  kérte  a  határozat  megváltoztatását  és  a  benyújtott  kérdést  tartalmazó
aláírásgyűjtő ív hitelesítését. 
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Állította  kérelme  indokolásában,  hogy  a  kérdés  a  költségvetést  terhére  megvalósuló  jelentős
összegű  beruházásra  irányuló  indokolást  a  helyi  választási  bizottság  nem  támasztotta  alá.
Álláspontja szerint nem indokolta a választási bizottság, hogy pontosan milyen beruházásra céloz és
ez  valóban  a  költségvetést  terhelné-e.  Megjegyezte,  hogy  a  népszavazási  kérdések  szinte
mindegyike érinti valamilyen módon a költségvetést. 

A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 

A törvényszék megítélése szerint a Helyi Választási Bizottság felülvizsgálati kérelemmel támadott
határozata érdemében és indokaiban is helytálló, ezért a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 57. § (3)
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság határozatát, helyes indokainál fogva helybenhagyta.

A felülvizsgálati kérelem kapcsán a törvényszék kiemeli, hogy a 2013. évi CCXXXVIII. törvény
32.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint  nem  lehet  népszavazást  tartani  a  költségvetésről  és  a
zárszámadásról.  Utal  a  törvényszék arra  is,  hogy helytállóan állapította  meg a Helyi  Választási
Bizottság,  hogy a  szervező  által  benyújtott  népszavazási  kezdeményezés  a  költségvetés  terhére
megvalósítandó jelentős összegű beruházásra irányul. Helytállóan hivatkozott az Alkotmánybíróság
[28/2015. (IX. 24.) AB határozat] foglaltakra is. 

Szekszárd, 2017. október 12. 

Dr. Nagy László s. k.             Dr. Szöllősi Gáborné Hegedűsné dr. Uhrin Andrea s. k.
a tanács elnöke            dr. Lencsés Mária s. k.                         bíró

 bíró 
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