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A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|7. mĺáľcius 09. ..sz. napiľend

Táľry: Javaslat ktizkeryelmi töwény megalkotásának kezdeményezéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell targyďni, a határozat e|fogadásźůloz egyszeľÍĺ szavazattobb-
ség sztikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺiryí Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi x
A Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előterj esztés megtríľgy a|ásźtt.

TÍsztelt Képvĺs elő.tesÚĺilet !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Keľepes Varos onkoľmĺínyzat Képviselő-testiilete a 330120|6. CxI.29.) szźtmű Intfuozatźtban
aľľa kérte fel dr. Áđer Jĺánost, Magyarorszźry źi|amfőjét, dr. Ktivér Lász|őt, az Országgyu\és
elnökét, hogy teľjesszenek elő töľvényjavaslatot annak érdekében, hogy Magyaľországország-
gyíĺlése töľvényalkotás útjan gyakoroljon közkegyelmet a 2006. október 26-tőI2010. Ęilis 25-
ig terjedő időszakban MagyarorszÁgon elkövetett egyes közbiztonsági, szeméIyi és dolog elleni
bűncselekmények miatt folyamatbahe|yezhető, folyamatban lévő btintetőeljĺáľasok gyanúsított-
jai és terheltjei, jogeľősen |ezźrt és maľ végľehajtott ítéletek érintettjei vonatkozásában.

Fentieken kívĹil Kerepes Vaľos polgármestere és aljegyzíĺje 20|6. decembeľ 05. napjĺán felhí-
vással fordult Magyaľországminden önkoľmlínyzatának képviselő-testiilete felé az előzőekben
i smeľtetett hatźtr o zat me gerő sítése érđekében.

Csatlakozva Kerepes Vaľos onkoľmĺĺnyzatźtnkfelhívásĺához, az a|álbbi előterjesztést teszem:

Az |956-os forľadalom 60., míg a megtévesztett vá|asztőpolgríľok á|ta| ahatalrmźú bevďlottan
hazugságga| megorző kormány elleni 2006. évi októberi általrínos tĹintetések eľőszakos elnyo-
másának l0. évfoľdulói megfelelő alkalmat adnak arľa, hogy közkegyelmi törvéný fogadjon el
az országgyÍilés azok vonatkozásában, akik a hatalom eľőszakos gyakorlásg ,u,?s"Y.megtartásaHĺ1iŕ{Łł.Ł1'l ĺi'.-' .: ....,
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elleni politikai ellenállásként olyan cselekményeket követtek el, amelyek a törvény szerint jog.
hátĺínnyal járnak.

A közelmúltban több olyan ítélet is sziileteff, amely a balatonőszijďibeszéd miatt kialakult za-
vargások időszakában, illefue ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekményeket értékę|t. Ezen
ítéletek javarészt hatalmas közfelháborodĺíst váltottak ki, és megerősödött az a közmédiźtban,
utcai demonstrációkon, tůintetéseken is hangot kapó kĺizvélekedés, hogy az ítéletek igazságlala.
nok, az 1956-os foľradalom és szabadságharc szellemiségével és a20|0. évi fordulattal összee-
gyeztethetetlenek.

A fent megjelölt időszakban és ahhoz kapcsolódóan elkövetett cselekmények megítélésében a
tarsadalmi igazsźryérzet és a normatív jog szöges ellentéttel feszül mind a mai napig egymás-
nak. Ezen feszĹiltségnek a tĺáľsadalom szĺĺmára is elfogadható és megnyugtató feloldáséú aköz-
kegyelem j ogintézményének alkalmazása j elentheti.

A közkegyelem a tarsadalmi megbékélést szolgálja, és következményei az énntettekerkölcsi és
politikai rehabilitációját eľedményezik. A közkegyelmi törvény elfogadásával az Országgyb|és
kegyelmi gesztust gyakorol a tarsadalmi béke és a megrendti|t igazságérzet helyreá||ítása érde-
kében. Az Otszággytĺlés a neĺĺzeti megbékélés céljából a közkegyelem eszközével mĺíľ több.
ször élt az elmúlt 26 évbeĺtáľsadalmi fesziiltséggel teli időszakban elkövetett cselekményelĺJ<el
összeftiggésben (taxisblokád 1990-ben, ellenzéki képviselők 20||. decemberi tiltakozása).
Ezen gesztus ismételt gyakorlása lehetőségének mérlegelését kéľi most Józsefuaros Magyaror-
szág országgyulésétől a hatźlrozatijavaslat szerinti iđőszak alatt elkövetett, ott meghatározott
cselekmények vonatko zásában.

Ahatározati javaslat nem fogalmaz megjogi állásfoglalríst, csupán azt akivźna|mat,hogy az
illetékes és hataskönel ľendelkező állami szerv) az otszággyíilés a tarsadalmi igazságérzet és a
nemzeti megbékélés elősegítése érdekében fontolja meg a közkegyelem gyakorlásĺínak lehető-
ségét. Ahatźrozati javaslat támogatĺísa esetén az semmilyen módon nem befolyásolja a magyar
igazságszolgáltatás hatékonyságát és tĺáĺsadalmi megítélését, sokkal inkább a demokľácia sza-
bályainak mfüödését bizonyíthatja a közkegyelem intézményének országgyulési jogkörök ke-
ľetén beliil i a|ka|mazásáva1.

Tekintettel ara, hogy az országos tiĺrsadalmi megosztottság, és megbékélési igény a helyi ĺĺľ-
sadalomban is teljes méľtékben fellelhető, így a helyi közvélemény is megosztott a kérđésben.
A helyi önkoľmĺĺnyzat képviselő-testiiletének az Alaptölľvény helyi tinkotmźnyzatokra vonat-
kozó ľészének 32. cikk (1) bekezdés j) alpontjaa|apjźnjogosultsága vanakéľdés megnyugtató-
an eldöntő, feladat- és hatísköľľel ľendelkező szeMől - ez esetben az Orczággyuléstől - dön-
tést, azaz közkegyelmi törvény megalkotas źú kezđemény eni.
A kezdeményezéshez Sátoraljaújhely Vaľos onkoľmĺányzatának Képviselő-testĺilete a
280/20|6. CKI.15.) szźtmű hatfuozatźxa|. Kunszentmiklós onkormáĺyzatźnak Képviselő-
testiilete a 685/20|6. (KI.14.) szźtműhatźrozatźlval, Budapest Fővlíľos IV. kerĹilet Újpest Ön-
kormányzatźnak Képviselő-testiilete 2o|7. februĺíľ l-jén, ozd Vĺĺľos onkormanyzatÁnakrcep-
viselő-testĹilete a 20|7 . február 02-én 1ptrtofi ülésén csatlakozott.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A beterjesztés indoka annak kezdeményezése,hogy az orszétggýlés adjon törvényi úton köz-
kegyelmet a 2006. október 26-tő| 20|0. április 25-ig teqedő időszakban a hatalom erőszakos
gyakoľlasą vagy megtaľtása elleni politikai ellenállás körében elkövetett cselekmények miatt
indítható, indított és maľ lezért bÍĺncselekmények érintettjeinek.

ilI. A döntés célja' pénzĺĺryĺ hatása

Ahatáľozati javaslat elfogadĺísával a Képviselő-testĹilet egy 80 ezeľ fős budapesti keriilet tarsa-
dalmi igazséryérzet és megbékélés irĺínti igényét fejezi ki. A hatarozatbaĺ megfogalmazottké-
ľésnek több önkoľmźnyzat á|talffirténő támogatasa azonban tőbbszźzezer, akár tt'bb millió em-
ber kívánalmát is jelentheti, így a megszóIított oĺszaggyb|és a felvetett kéľđés súlyrának megfe-
lelően kell, hogy ŕezelje. *,;{-
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A döntésnek pénzügyi hatása nincsen.

Iv. Jogszabĺĺlyi kiimyezet

A Képviselő-testiilet döntése Magyaľorszag Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) alpontjrán
alapul, amelynek értelmében: ,,A helyi Ónkormónyzat a helyi lúzĺiglek intézése lctjrében törvény
Ireretei lúzött a feladar és hatáslłÓrrel rendellrező szervtől tójélaztatást kérhet, döntést kezde-
ményezhet, véIeményt nyilváníthat''.

H.ł,rÁnoz^łľI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1 .) Kerepes Vaľos onkormanyz ata á|ta| kezdeményezett felhívast tÁĺnogatja.

Felelős: polgáľmester
HaĹĺľidő: 201-7. marcius 09.

2.) Magyarcrszźlg Alaptöľvénye 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja alapjan kezdeményezi,
hogy az országgyűlés a tarsadalmi béke és a megľendiilt igazsźry&zethe|yreá||ítása ér.
dekében alkosson ktizkegyelmi tĺirvényt a2006. okÍóber 26-tő|20|0. április Zí-igteqe-
dő időszakban, különösenazorszźlggy(ilés Embeľi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsěrya ďtA| 20|0. december 8-ĺán elfogadott részjelentésben megielölt események
kapcsán politikai ellenállásként is éľtékelhető, polgaĺok áItÄL kifejtett tevékenységgel
Magyaroľszágon elkövetett, közbiztonsági, személy és dolog elleni bűncselekmények
miatt folyamatba helyezhető, folyamatban lévő biintetőeljánások gyanúsítottjai és teľ-
heltjei, jogerősen |ezálrt és mrír végľehajtott ítéletek érintettjei vonatkozásában.

Felelős: polgármesteľ
Haüáľidő: 20t7. mĺĺľcius 09.

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźrozatot dr. Áder János Köztársasági Elnök, Pogácsás
Tibor' a Belügyminisztéľium önkoľmányzati ĺíllamtitkłárą valamint Fľanka Pál Tibor,
Kerepes Város onkormanyzat polgáľmesteľe részére kĺildje meg.

Felelős: polgáľmester
Hat.áľidő: 20|7. mĺíľcius 09.

A dtintés végľehajtásátvégző szenĺezeti erység: Jegĺzői Kabĺnet Jogi Iroda

Budapest, 20|7. februźtr 27. flJ-%
Pintér Attila

a Jobbik józsefuarosi képviselője

Töľvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edina

jegző
nevében és megbízásából

dľ. Mészĺár Erika
a|jegyző
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