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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 1990 . évi LXIV. törvény módosításáról" szóló T/236 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1) A törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasoljuk :

„1 . § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990 . évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 11 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének [55] 33 tagját közvetlenül,
listán választják meg. Ez esetben Budapest főváros egy választókerületet alkot .
(2) A megyei közgyűlési választás tekintetében minden [megye] megyében két
választókerület van, külön a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú, és külön a 10 000-nél
több lakosú települések számára [- a megyei jogú városok nélkül - egy
választókerületet alkot] ."

2) A törvényjavaslat 2 . §-ának a következő módosítását javasoljuk :

„2 . § Az Övjt . 46. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) Budapest főváros közgyűlésének [55] 33 tagját (11 . §) a választópolgárok
közvetlenül, listákon választják ."
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Indokolás

Budapest főváros helyzete speciális a magyar önkormányzati rendszerben, hiszen a 23 kerületi
önkormányzaton, mint helyi önkormányzaton kívül a Fővárosi Közgyűlés is rendelkezik
önkormányzati jogokkal . A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre azonban nem
indokolja, sem egy 66 tagú, sem a javaslatban szereplő 55 tagú önkormányzati testület
megválasztását. Figyelemmel a kisebb állam, olcsóbb közigazgatás érdekében eddig
bejelentett kormányzati megszorításokra, indokoltnak tartjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés
tagjainak számát a jelenlegi felére csökkentsük .

A hatályos önkormányzati választási törvény rendkívül demokratikusan szabályoz, amikor a
megyei közgyűlés tagjainak megválasztásakor különbséget tesz a 10 000 vagy ennél kevesebb
lakosú, és a 10 000-né1 több lakosú települések között . Ennek a különbségtételnek a
megszüntetését semmi sem indokolja, az antidemokratikus lépés .
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