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A Kormány 1942/2013. (XII. 13.) Korm. határozata

a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 

1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról,  

az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló  

1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. 

(V. 23.) Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat az utolsó sorát követően a következő sorral egészül ki:

(Testület neve A kivétel oka Felelős miniszter)

„Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum fontos politikai ok NGM”

 2. A területfejlesztési politika megújításáról, az  új Országos Területfejlesztési és az  új Országos Fejlesztési Koncepció 

kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A  Kormány felkéri a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, hogy a  területfejlesztési 

és területrendezési, az  ágazati, valamint a  települési tervezés összehangolását biztosító törvényi szintű 

keretszabályokat az érintett miniszterek bevonásával dolgozza ki.

Felelős: területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter

 érintett miniszterek

Határidő: 2014. augusztus 31.”

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Nemzeti Választási Bizottság 56/2013. (XII. 13.) NVB határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Szepessy Zsolt, az  Összefogás Párt (székhely: 2000 Szentendre, Ady E. u. 1. III/14.) 

elnöke és Póka László, a Nem adom a házam Mozgalom vezetője által benyújtott 37 darab országos népszavazási 

kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a  Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a  Kúriához címzett kifogást 

lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547; 

fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy 

saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az  illeték mértéke 

15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 349.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerint 

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni az országos 

és helyi népszavazásról, az  országos és helyi népi kezdeményezésről, valamint a  polgári kezdeményezésről szóló 

törvény hatálybalépéséig az  országos és helyi népszavazásokra, az  országos és helyi népi kezdeményezésekre, 

valamint a  polgári kezdeményezésekre. A  Ve. 349.  § (2)  bekezdése szerint a  régi Ve.-ben az  Országos Választási 

Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.

A régi Ve. 149.  § i)  pontja szerint a „kezdeményezést benyújtók: népszavazás állampolgári kezdeményezése, népi 

kezdeményezés, valamint európai polgári kezdeményezés esetén azok a  szervezetek, illetve magánszemélyek, 

amelyek, illetve akik a  kezdeményezést benyújtották”. Az  idézett jogszabályi rendelkezés alapján a  Nemzeti 


