Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Szabadság út 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16-án 17.00 órakor
megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés KIGYE helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos javaslatáról.
203/2012. (X. 16.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
a DK, az MSZP helyi szervezeteinek, illetve a K.I.GY.E Egyesület
és Tóth Mátyás magánszemély által benyújtott 2012. október 8-i
keltezésű beadvánnyal kapcsolatban az alábbi
határozatot hozza:
A Helyi Választási Iroda vezetőjének hitelesítése alapján jelenleg
aláírás gyűjtésre van lehetőség Gyömrő város területén
annak vonatkozásában, hogy népszavazás kerüljön kiírásra a
Horthy Miklós tér nevének megváltoztatása tárgyában.
A Képviselő-testület maximálisan tiszteletben kívánja tartani
a lakossági kezdeményezés jogszabályban biztosított eme formájának
gyakorlását.
Amennyiben a képviselő-testület a beadványban megfogalmazott kérésnek helyt adna,
abban az esetben ellehetetlenítené a népszavazás érdekében leadott aláírásokkal
elérni kívánt célt, vagyis a népszavazás megtartását.
Amennyiben a város lakosságának jogszabályban előírt százaléka úgy véli, hogy
ebben a kérdésben népszavazás döntsön, akkor azt, meg kell tartani. A lakosság ezen
jogát a Képviselő-testület nem kívánja csorbítani.
A Képviselő-testület véleménye szerint erre lehetősége, illetve felhatalmazása
a beadványt megfogalmazó személyeknek, illetve pártoknak sincs.
Felhívja emellett a beadványt jegyzők figyelmét, hogy beadványukban tévesen
hivatkoztak „a lakosság átnevezés elleni nagyarányú tiltakozására az aláírás
gyűjtő íveken szereplő kérdésben”, mivel az aláírásgyűjtő ívet aláíró lakosok

a hitelesített gyűjtőív tanúsága szerint „népszavazás kitűzését” kezdeményezik nem
pedig a feltenni kívánt kérdésben szavaznak igennel vagy nemmel.
Annak vonatkozásában, hogy az aláírásgyűjtő íveken feltett kérdésben megtartott
népszavazáson igennel, vagy nemmel kívánnak szavazni, erre a jogszabályoknak
megfelelően, titkos körülmények között a szavazófülkékben lesz lehetőségük.
A fenti indokok alapján és mivel a beadványt beterjesztők semmilyen érdemi
információt nem adtak elő, mely indokolná a Képviselő-testület a tér
elnevezése tárgyában meghozott határozatának megváltoztatását, ezért ezen döntésén,
illetve a tárgyban meghozott 105/2012. (05. 15.) sz. határozatát nem vonja vissza illetve
nem módosítja.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
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polgármester

Kivonat hiteléül:
Gyömrő, 2012. október 17.

Herczku Dóra
jegyzőkönyvvezető

/Varga Ernő/ s.k.
jegyző

