F.M. Közgyőlése 167/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozata

a "King's City" nevő komplex turisztikai projekt Sukoró Község külterületen
megvalósuló nagyberuházással összefüggı közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló jogszabály- és alkotmánysértı
83/2009 (IV.10.) Korm. rendelettel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételérıl

1. Fejér Megye Közgyőlése, figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság
Kormánya a 83/2009. (IV. 10.) „King’s City” nevő komplex turisztikai projekt
Sukoró

Község

külterületen

megvalósuló

nagyberuházással

összefüggı

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló
rendeletében a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
35. §-ban, továbbá a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 19. §-20. §,
valamint 27. §-ban rögzítettek figyelmen kívül hagyásával, a jogszabály
megalkotásába nem vonta be a Fejér Megyei Önkormányzatot, tehát az nem
gyakorolhatta az Alkotmányban és jogszabályokban biztosított véleményalkotási,
illetıleg jogalkotásban történı részvételi jogait, – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 101. § (1) a) pontjában biztosított felterjesztési joga
alapján – a Magyar Köztársaság Kormányához fordul, és 30 napos határidı
betartására történı figyelmeztetéssel, tájékoztatást kér a Kormánytól arról, hogy
a Kormányrendelet megalkotásakor milyen – jogilag megalapozott – indok
alapján nem gyakorolhatta az ıt megilletı jogokat.

2. Fejér Megye Közgyőlése az Ötv. 101. § (1) a) pontja alapján tájékoztatást kér a
Magyar Köztársaság Kormányától továbbá arról is, hogy milyen megfontolásból
engedett - a Fejér Megyei Önkormányzatot megkerülve - olyan területfelhasználást megvalósítani, amely ellentétes 3/1997. (I.22.) AB határozattal.

3.

Fejér Megye Közgyőlése az Ötv. 101. § (1) a) pontja alapján tájékoztatást kér a
Magyar Köztársaság Kormányától arról is, hogy milyen hatástanulmányok és jogiszakmai indokok alapozzák meg, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a
nemzetgazdasági

szempontból

kiemelt

jelentıségő

beruházások

megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló 2006. évi LIII. törvény

alapján kiemelt jelentıségő beruházásnak minısített egy, a Pákozdi Katonai
Emlékhely és a Velencei-tó által meghatározott, történelmi-kulturális és
természeti környezettel inadekvát beruházást.

4. Fejér Megye Közgyőlése a Kormányrendelet alkotmány- és jogszabálysértı
jellegére figyelemmel, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához forduljon és
felkéri elnökét, hogy az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján a beadványt az
Alkotmánybíróságnak

nyújtsa

be,

illetıleg

az

indokoltnak tartott intézkedéseket megtegye.
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