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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő megírta, hogy egy budapesti kerületi Önkormányzat
képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) által megtartott
közmeghallgatás alkalmával a polgármester szóbeli tájékoztatása útján
értesült arról a közvélemény, hogy a képviselő-testület SZMSZ-ében
előírt számú közmeghallgatást kezdeményező aláírás összegyűjtése
sikertelen volt. Bejelentő álláspontja szerint – a hatályos jogszabályi
környezet alapján – az Önkormányzat fenti tájékoztatása
megalapozatlan volt, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint az
Önkormányzat számára nem állt rendelkezésre olyan szabály, ami
alapján jogszerűen dönthetett volna az egyes aláírások
érvényességéről. Bejelentő javaslatot is csatolt a bejelentéséhez,
melyhez kapcsolódóan kérte az illetékes hatóságot a bejelentésben
foglaltak kivizsgálására.
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Budapest Főváros Kormányhivatala (a
továbbiakban: Kormányhivatal) a bejelentést megvizsgálta és
megírta, hogy a vonatkozó jogszabály rendelkezései értelmében a
közmeghallgatás a képviselő-testület speciális, nyílt ülése,
melynek lényege a nyilvános meghallgatás, közvetlen és aktív
kapcsolat lehetősége a képviselő-testület és a résztvevők között.
Megírta azt is, hogy a közmeghallgatásnak nincsenek
„kezdeményezői”, illetve azon bárki - tehát az aktív és/vagy
passzív választójoggal, illetve az ezzel nem rendelkező
állampolgárok mindegyike, lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől
függetlenül - részt vehet. A törvény mindössze egy korlátot állít fel:
a helyi közügyeket érintő kérdés-feltevés, javaslattétel jogát a
megjelentek közül csak a helyi lakosok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői részére biztosítja. A Kormányhivatal
álláspontja szerint az SZMSZ bejelentő részéről vitatott
szabályozása a kötelező közmeghallgatás esetében meghatározott
csoportok: résztvevők és felszólalásra jogosultak mellett, de azokat
nem érintve egy új személyi körről, a rendkívüli közmeghallgatást
kezdeményezők köréről is rendelkezik, amely - tekintve, hogy a
közmeghallgatás kezdeményezésre jogosultakat jelenleg magasabb
szintű jogszabály nem határozza meg - törvényességi szempontból
nem kifogásolható. Ugyanakkor, ha a helyi jogalkotó úgy dönt,
hogy az általános rendtől eltérő közmeghallgatás eseteiről is
rendelkezik, a testület érdemi tevékenysége, illetve a
kezdeményező
állampolgárok
számára
is
egyértelmű
normatartalom biztosítása érdekében is elvárható, hogy az
összehívás részletszabályait az SZMSZ-ben rögzítse. A
Kormányhivatal főigazgatója tájékoztatást adott arról is, hogy a
bejelentéssel érintett közmeghallgatás előkészítését befolyásoló
körülmények tisztázása érdekében megkeresték az érintett
Önkormányzat főjegyzőjét, aki az SZMSZ általános bizottsági
felülvizsgálata körében, a szóban forgó eljárásrend törvényi
előírásoknak megfelelő kidolgozásához a Kormányhivatal
iránymutatását kérte, mely szakmai segítségnyújtás keretében a
Kormányhivatal a továbbiakban támogatja az érintett
önkormányzati szervek jogszabály-előkészítő tevékenységét.

