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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. június 27. napi ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság munkájáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kemenes Csaba, Medgyesegyháza, Luther u. 2. szám alatti lakos a 2022. április 13-án 

benyújtott beadványában a Schéner Mihály Általános Iskola állami fenntartásának 

megmaradásáért helyi népszavazást kezdeményez. A kérelmező kéri a hatályos törvények 

szerint a népszavazás kiírását és lebonyolítását. A melléklet szabványos aláírásgyűjtő íven 

feltüntette a helyi népszavazás kérdését, amely a következőképpen szól:  

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Schéner Mihály Általános Iskola maradjon felekezetmentes 

állami fenntartású iskola?  Igen - Nem 

 

Az ügy közvetlen előzménye az, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ 2022. április 6-án 

tájékoztató levelet küldött Medgyesegyháza polgármestere számára, amelyben közölte, hogy a 

Schéner Mihály Általános Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatban a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően lefolytatták a szülői közösség körében a véleményezési eljárást. A 

szavazás eredményeként 259 szavazásra jogosult személyből 228 fő adta le szavazatát, 

amelyből 186 fő igennel, 42 fő nemmel szavazott, így a támogatottság a szülők részéről 72-os 

az összlétszámhoz viszonyítva. Tájékoztatást nyújtott a továbbiakban arról is, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

valamennyi véleményezésre jogosult szervezet lefolytatta a véleményezési eljárást Schéner 

Mihály Általános Iskola fenntartói jogának és kötelezettségének átadásáról a Magyarországi 

Evangélikus Egyház számára. A szavazás a következőképpen alakult: 

a) az intézmény alkalmazotti közösségének részéről 37,5%-os a támogatottság 

b) a szülői szervezet részéről 85,7%-os a támogatottság 

c) a diákönkormányzat lemondott a véleményezés jogáról 

d) az intézményben iskolaszék nem működik. 

 

Medgyesegyháza Város Helyi Választási Iroda Vezetője a népszavazás kezdeményezésére 

irányuló 2022. április 13. napján kelt beadványt a 2022. április 19-én kelt határozatával a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 40. § 

(3) bekezdése és 44. § (2) és (3) bekezdése alapján alaki hibák miatt elutasította, a 

kezdeményező beadványának a Helyi Választási Bizottság elé történő felterjesztését 

mellőzte.  A határozat tartalmazza, hogy ellene jogorvoslatnak helye nincs, ugyanakkor a 

kérelmezőt kellő kioktatás mellett a Határozati rendelkező részben felhívta, hogy a kérdés 

ismételt benyújtásának akadálya nincsen.    

 

A népszavazás kezdeményezését és a népszavazási eljárást az Nsztv., valamint helyi szinten a 

helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 16/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. 

Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (2) bekezdése meghatározza, hogy milyen 

tárgykörben lehet helyi népszavazást tartani.   

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében az 

állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével 

- a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.   

 



Ugyanezen törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó - e törvényben foglalt 

keretek között - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által 

fenntartott köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, 

nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 

alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról.  

 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány a 

tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 94. § (4) bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként részt vevő szervekként. 

 

A kérdést a kérelmező a népszavazás elrendelése érdekében konkrét, kifejezett kérelmével 

2022. május 23. napján ismételten benyújtotta, immáron azon alaki hibák orvoslásával, 

amelyek folytán az április 13. napi keltezésű kezdeményezésre irányuló kérelme elutasításra 

került. 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 40. § 

(2) bekezdése értelmében: „A helyi választási iroda vezetőjének határozata ellen 

jogorvoslatnak helye nincs, de a szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az ismételten 

benyújtott kérdés hitelesítését a helyi választási bizottság napirendjére kell tűzni.” 

 

Fenti jogszabályhely értelmében a kérdés hitelesítés érdekében az ott szabott határidőn belül a 

Helyi Választási Bizottság Elnöke a kérdés hitelesítését napirendre tűzte. A Helyi Választási 

Bizottság 2022. június 20. napján ülésezett. A HVB alakszerű határozattal hétfőn hitelesítette 

a kérdést. A határozat véglegessé válását követően Képviselő-testületi döntés meghozatalára 

lesz szükség.  

 

Medgyesegyháza, 2022. június 22. 

 

                                                                       Kraller József   

                                                                       polgármester 
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