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Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2019.
szeptember 4-én írásban jelezte, hogy a K/7217. számon, ,,Mi az álláspontja arról,
hogy cenzúráz egy városvezető egy neki nemtetsző színdarabot?" címmel, 2019.
augusztus 27-én benyújtott írásbeli kérdésben foglaltak megválaszolása kormányzati
feladatkört nem érint, ezért kérte az indítvány visszautasítását, az alábbiak miatt:
,,Képviselő úr kérdésében a Savaria Karnevál elnevezésű rendezvény programjával és
lebonyolításával kapcsolatosan fogalmaz meg kritikát, és tesz fel kérdéseket.
A képviselő által említett rendezvény, a Savaria Történelmi Karnevál, Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának ünnepi rendezvénye, amely idén 20.
alkalommal került megrendezésre augusztus 22-25. között. A rendezvény
lebonyolítására kijelölt szervező a Savaria Turizmus Nonprofit Kft, amelynek
tulajdonosai Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi
Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület. A Kft-ben az állam tulajdonosi joggal nem
rendelkezik.
Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy Magyarországon
a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi
önkormányzatok működnek. A 32. cikk (1) bekezdés e) és d) pontja szerint a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önállóan
igazgat és meghatározza szervezeti és működési rendjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban Mötv.) 21. § (2) bekezdése alapján a megyei jogú város települési
önkormányzat, amely - törvényben meghatározottak szerint, az abban foglalt
kivételekkel - azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a
megye egészére vagy nagy részére kiterjednek.
Az Mőtv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,



előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 34/2014. (XI.3.)
önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) értelmében a Jogi és
Társadalmi Kapcsolatok bizottsága a Közgyűlés állandó jelleggel létrehozott egyik
bizottsága. Az SZMSZ 52. § (3) bekezdés 24. pontja szerint a Jogi és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága kulturális és sport feladatai körében ellenőrzi és koordinálja az
önkormányzati kulturális intézmények és gazdasági társaságok szakmai tevékenységét,
a 28. pont szerint véleményezi a város által támogatott nagy rendezvények
programtervezetét, költségvetését és részt vesz azok szervezésében.

A fentiekre tekintettel a kérdésben hivatkozott Savaria Történelmi Karnevál
megszervezése, programjának összeállítása, valamint lebonyolítása kizárólag
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára tartozik, amelyben az Mötv. idézett
rendelkezéseiből adódóan a helyi közügyek ellátása keretében, önállóan jogosult
intézkedni és dönteni.

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy országgyűlési képviselő a
Kormányhoz és a Kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó ügyben intézhet kérdést,
amelyet az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
(a továbbiakban: HHSZ) 121. § (1) bekezdése is megerősít."

Tekintettel arra, hogy a kérdés nem felel meg sem az Alaptörvény 7. cikk (2)
bekezdésében foglaltaknak, sem pedig a HHSZ - kérdések benyújtási rendjére
vonatkozóan rögzített - szabályainak, ezért indítványát a HliSZ. 124. § (1) és (4)
bekezdése alapján, a 121. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömmel élve
visszautasítom.
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