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Jegyzői észrevétel
az Egresi Antal Képviselő Úr, dr. Bajuszné Veigli Katalin Képviselő Asszony és
Preklerné Marton Ilona Képviselő Asszony által benyújtott,
„Javaslat a Sváb Tájházban forgatott kampányfilmmel kapcsolatos tulajdonosi döntés
meghozatalára” tárgyú
önálló képviselői indítványhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egresi Antal Képviselő Úr, dr. Bajuszné Veigli Katalin Képviselő Asszony és Preklerné
Marton Ilona Képviselő Asszony által, a 2019. július 9. napján kelt és a Polgármesteri
titkárságra 2019. július napján érkezett, tárgyban megjelölt önálló képviselői indítványhoz (a
továbbiakban: az önálló képviselői indítvány) – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14) önkormányzati rendelet 76. §-ában biztosított
jogkörömben eljárva - az alábbi
törvényességi észrevételt
teszem:
1.) Az önálló képviselői indítványban megfogalmazott határozati javalat pontosítását
javaslom, egyrészt mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 139.
§-a alapján: „A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a
szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.”; a 141. § szerint pedig:
„Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása
és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat
befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.” Ezen rendelkezések
figyelembevételével pontosítandó a határozati javaslat akként, hogy megjelölésre
kerül, hogy a Weinmann Antal alpolgármester Sváb Tájházban forgatott filmje
kampányidőszakot megelőzően, de az őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódva
készült, másrészt figyelemmel Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
SZMSZ) 52. §-ában foglaltakra, amely szerint:
„52. § A határozati javaslat megfogalmazásakor az egyszerűségre, közérthetőségre
kell törekedni úgy, hogy arra szavazás esetén egyértelmű „igen” vagy „nem” válasz
legyen adható.”
ezért a határozati javaslat kiegészítését a tulajdonosi és használói jogosítványok
egyértelmű rögzítésével.

2.) Az SZMSZ 83. § (1) bek. c) pontja valamint a (2) bek. a) pontja szerint:
(Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:…)
c) a döntési lehetőségeket,
…
(2) A tájékoztató kivételével az előterjesztésnek tartalmaznia kell továbbá:
a) a határozati javaslatot alternatívák feltüntetésével,
Az önálló képviselői indítványban hiányzik a döntési alternatíva, ezért szükséges
kiegészíteni az indítványt azzal a lehetőséggel, hogy a tulajdonos önkormányzat
nevében eljáró képviselő-testület nem foglal állást Weinmann Antal alpolgármester
Sváb Tájházban forgatott filmjével kapcsolatban, a film megítélését és az esetlegesen
szükséges intézkedések megtételét a vagyonkezelő Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületére bízza.
A leírtak alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során
az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen figyelembe venni:
Határozati javaslat:
„A” változat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VIII.06.) határozata a Sváb Tájházban, az őszi helyhatósági választásokhoz
kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó tulajdonosi álláspont kialakításáról
A Képviselő-testület
I. Weinmann Antal alpolgármester, kampányidőszakot megelőzően, de az őszi
helyhatósági választásokhoz kapcsolódó és a Sváb Tájházban forgatott filmjével
kapcsolatban megállapítja, hogy az nem rendeltetésszerű, illetve szerződésnek
megfelelő használatnak minősül, ezért felkéri a Sváb Tájház használatára jogosult
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a továbbiakban az őszi
helyhatósági választásokhoz kapcsolódó tevékenységeket (pl.: a választáshoz
kapcsolódó film forgatását) ne engedélyezzen, továbbá
II. felkéri a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy kizárólag a Tájház
használatára vonatkozó megállapodásban rögzített tevékenységek végzését
engedélyezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
„B” változat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VIII.06.) határozata a Sváb Tájházban, az őszi helyhatósági választásokhoz
kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos tulajdonosi álláspont kialakításáról

Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem foglal állást Weinmann Antal alpolgármester,
kampányidőszakot megelőzően, de az őszi helyhatósági választásokhoz kapcsolódó
Sváb Tájházban forgatott filmjével kapcsolatban, a film megítélését és az esetlegesen
szükséges intézkedések megtételét a Sváb Tájházat használó Soroksári Német
Nemzetiségi Önkormányzatra bízza.
Budapest, 2019. július 30.

dr. Veres Anikó
jegyző

