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Tisztelt Képviselő-testület!
Az SZMSZ 16. § (2) bek. a.) pontja alapján, a Fidesz - KDNP Képviselő-csoport (9
képviselő) kezdeményezése alapján a mellékelt anyagot terjesztem a képviselő-testület elé
megtárgyalásra.

T ó t h Mihály

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport
Rendkívüli Képviselő-testületi ülés kezdeményezése
Helyi népszavazás kiírására 3 kérdésben
Tisztelt Polgármester Úr!
A már régóta ismert 3 népszavazási kérdés ügyében (Csepel SC ingatlanjai, KisDuna-part, kórház) az SZMSZ 16. § (2) a) pontja alapján rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezzük.
Kezdeményezésünk indoka, hogy miután másodfokon is Németh Szilárd
frakcióvezetőnek adott igazat a bíróság a népszavazás megtarthatóságának
kérdésében, költségtakarékossági szempontból az Európai Parlamenti
képviselőválasztással egy időben tartsuk a helyi népszavazást. Ezzel több tíz
millió forintot tudunk megspórolni.
Abban az esetben, ha a képviselő-testület nem írja ki a népszavazást, annak
megtartása mindenképpen elkövetkezik a jogviták megszűntével és a szükséges
aláírások összegyűjtésével. Biztosak vagyunk abban, hogy e felől polgármester
úrnak sincs kétsége.
Az SZMSZ előírásainak megfelelően közöljük a rendkívüli testületi ülés tárgyát,
valamint csatoljuk a határozati javaslatokat.
Tárgy: Helyi Népszavazás kiírása
Határozati javaslatok:
1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
az alábbi három kérdésben 2009. június 7-én, az Európai Parlamenti
képviselőválasztással egy időben helyi népszavazást tűz ki:
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete a Csepel SC Alapítvány Béke téri (HRSZ 201861/2)
és Duna-parti (HRSZ 209956 és HRSZ 209951/4) ingatlanain kizárólag
sportcélú fejlesztést engedélyező kerületi szabályozási tervről alkosson
helyi rendeletet?
2. Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete a Ráckevei-Soroksári-Duna-parton, a Gubacsi híd és
a Királyerdő utca közötti területen kizárólag közcélú, intézményi és
zöldterületi fejlesztést engedélyező kerületi szabályozási tervről

alkosson helyi rendeletet, úgy, hogy a zöld területi arány legalább 80%os legyen?
3. Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál szülészet-nőgyógyászati,
gyermekgyógyászati,
sebészeti
és
belgyógyászati fekvőbeteg- ellátás biztosítására - a csepeli Weiss
Manfréd Kórház fenntartói és vagyonkezelői jogának térítésmentes
átadását 2010. január 1-jétől Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata részére?
Felelős:

Tóth Mihály polgármester

Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2009. június 7.

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata
szükséges.
2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a három kérdés helyi népszavazása ügyében az alábbi határnapokat
állapítja meg:
1.) A névjegyzéket 2009. április 8-tól április 16-ig közszemlére kell tenni.
(Ve. 14. §. (1) bek.)
2.) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt 2009. április 8-tól április 16-án 16,00 óráig lehet kifogást
benyújtani. (Ve. 20/E. § (1) bek.)
3.) A névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőt 2009. április 10-ig kell
megküldeni a választópolgároknak. (Ve. 14. § (1) bek. és 46. § (1) bek.)
4.) A módosított névjegyzék 2009. június 5-én 16,00 óráig tekinthető meg
a polgármesteri hivatalban. (Ve. 15. § (3) bek.)
5.) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet
állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2009. május 29-én
16,00 óráig jelentheti be. (Ve. 25. § (2) bek.)
6.) A választási kampány 2009. június 5-én 24,00 óráig tart. Kampányt
folytatni 2009. június 6-án 0,00 órától június 7-én 19,00 óráig tilos. (Ve. 40.
§ (1) bek. és (2) bek.)
7.) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a Helyi Választási Iroda
vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2009. május 18-tól adja át. (Ve. 45.
§ (2) bek.)

8.) A 7. pont szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2009.
június 7-én kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2009.
június 10-ig át kell adni a Helyi Választási Iroda vezetőjének. (Ve. 45. § (3)
bek.)
9.) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2009.
július 7-ig köteles eltávolítani. (Ve. 42. § (6) bek.) 2
10.) A Helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló bizottságok
jegyzőkönyvei alapján 2009. június 8-ig összesíti a szavazatokat és
megállapítja a választási eredményt. (Ve. 73. § (3) bek.)
11.) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a Helyi Választási Irodában
2009. június 10-én 16,00 óráig megtekinthető. (Ve. 75. § (2) bek.)
12.) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2009. szeptember 5-ig meg
kell őrizni, 2009. szeptember 5. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek
kivételével – meg kell semmisíteni. (Ve. 75. § (3) bek.)
13.) A jegyzőkönyvek első példányát 2009. szeptember 5. után át kell adni
az illetékes levéltárnak. (Ve. 75. § (4) bek.)

Felelős:
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végrehajtásra:
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a határnapok szerint folyamatos

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata
szükséges.
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