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országgyűlési képviselő

írásbeli kérdés
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 . § (1) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnök Úrnak „Mi lesz az Alkotmánybíróság városának sorsa? ”
címmel .

A választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Mint ahogy az már Ön előtt is ismeretes, az Alkotmánybíróság a
145/2011 . (XII. 2.)AB számú határozatával alkotmányellenesnek min ősítette az
Esztergom Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének a Képvisel ő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004 . (IV. 29 . )
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011 . (IV. 14.) önkormányzati
rendeletét (SZMSZ) és Esztergom Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének
Esztergom város reorganizációs programjáról szóló 16/2011 . (IV. 15 .)
önkormányzati rendeletét, ezért azokat kihirdetésük napjára visszamen őleges
hatállyal megsemmisítette .

Az Alkotmánybíróság határozatában els ődlegesen megállapította, hogy a
képviselő-testület működése, döntéshozatala akkor törvényes, ha az
önkormányzati képvisel ők a jogszabályok által meghatározott eljárási rende t

betartják. Az SZMSZ-t módosító rendelet és a reorganizációs tervet tartalmazó
rendelet megalkotásakor, — 2011 . április 12-én — illetve ezek kihirdetéseko r
azonban, a tanácskozásra összeült tizenegy képviselőnek (Bánhidy Vajk, Pál
György, Ivanov Mihály, Pócsfőldi József, Kálmán Sándor, Steindl Balázs ,
Meggyes Tamás, Zoltai Dániel és Németh József fideszes, Petróczy Gyul a
független, és Juhász István Vállalkozók Pártja képvisel ők) nem volt
felhatalmazása jogalkotásra . Hiszen az általuk megtartott ülésnek sem az
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összehívása, sem a vezetése nem a helyi önkormányzatokról szóló 1990 . évi
LXV. törvényben, illetve a hatályos SZMSZ rendeletben meghatározott
jogszabályi előírások alapján történt .

A jogszabályokkal ellentétes képvisel ő-testületi működés sérti az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság elvét és a
jogszabályokkal ellentétes képviselő-testületi működés során végzett jogalkotás
sérti a Jogalkotásról szóló törvény 2 . § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott ,
az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő formai követelményeket. Ebből
következően az említett rendeletek esetében közjogi érvénytelenség áll fenn, é s
ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a két rendelet formai okbó l

alkotmánysértő, tehát érvénytelen.

Az említett képviselő-testületi ülésen, a jegyz őkönyv tanúsága szerint, Dr.

Szolnoki Imre, a város aljegyzője megfogalmazta törvényességi észrevételét ,
miszerint „jogilag aggályos” annak megtartása, ám ezt a jelenlev ő képviselők

nem vették figyelembe .

Nem kétséges, megítélésünk szerint, hogy Esztergom Váro s
Önkormányzata Képviselő-testülete működésében súlyos, alkotmányellenes
visszásságok vannak, melyek kiküszöbölése és a törvényes rend helyreállítás a
további halasztást már nem szenvedhet . Ezen vélekedésünkben megerősít
bennünket a Komárom-Esztergomi Kormányhivatal törvényességi kifogásai,
melyet az önkormányzat felé már több ízben megfogalmazott .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Az Alkotmány 19 . § (1) 1) pontja, valamint a helyi önkormányzatokró l
szóló 1990. évi LXV. törvény 93 . § (2) bekezdése a Kormánynak adja meg a
lehetőséget, hogy az Országgy űlés elé terjessze - az Alkotmánybíróság
véleményének kikérése után — az alkotmányellenesen m űködő önkormányzat
feloszlatásáról szóló indítványát . Mindezek alapján azzal a tiszteletteljes kérésse l
fordulunk Önhöz, hogy mihamarabb tegye meg a hivatkozott jogszabályo k

szerinti lépéseket, melyek — reményeink szerint - el ősegíthetik egy új, rendezett
közélet megteremtését Esztergomban, az Alkotmánybíróság városában .

Egyúttal kérjük, hogy a Kormányprogramban meghirdetett célkitűzés, az
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elszámoltatás érdekében haladéktalanul kezdeményezzen intézkedéseket a

jogsértések elkövetőinek felelősségre vonása ügyében .

Tisztelettel :

Budapest, 2011 . december 12 .

Hegedűs I.orántné

Jobbik Magyarországért Mozgalom

i
Vágó Sebestyén
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