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A tárgyalandó témakör tárgya:
A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 18-án lépett hatályba a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Nsztv.).
Az Nsztv. rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. fejezet) és a helyi népszavazási
eljárásra (VI. fejezet) vonatkozó szabályokat. A népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt.
Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról – 2014. október 1. napján lépett hatályba.
Az Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályait, illetve az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50. (2) bekezdésének és egyben az Ötv-nek a
hatályvesztésével megszűnt, egyúttal azt az Nsztv. 92. §-a a népszavazási kezdeményezéshez
szükséges választópolgárok számának az Nsztv-ben meghatározott törvényi korlátok közötti
meghatározására szűkítette:
„92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő- testülete, hogy rendeletben határozza meg
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”
Az Nsztv-ben meghatározottak alapján a népszavazás tárgya:
„32. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben.
(2) Nem lehet helyi népszavazást tartani
a) a költségvetésről és a zárszámadásról,
b) a helyi adókról
c) a képviselő- testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
d) a képviselő- testület feloszlásának a kimondásáról.
33. § A képviselő- testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben
törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő.
34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet
a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”
Az Nsztv. az alábbiak szerint szabályozza a helyi népszavazás kötőerejét:
„59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és
eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.

60. § (1) A képviselő-testület -ha a helyi népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet- köteles a
helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és eredményes helyi
népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni vagy határozatot hozni.
(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi
népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet-, a
rendelet kihirdetésétől számított egy évig kötelező.”
A fentiek alapján a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 8/2001.(IX.24.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az Nsztv. 92. §- a szerinti felhatalmazáson
alapuló új rendelet megalkotása válik szükségessé. A kezdeményezéshez szükséges
választópolgárok számát – figyelemmel a törvényi keretekre (10-25%) –, valamint a hatályon kívül
helyezendő rendeletben meghatározott %-ra - javaslom a választópolgárok 20 %-ában megállapítani.
Mindezekkel egyidejűleg a Szervezeti és Működési Szabályzat érintett rendelkezése (71.§) is hatályon
kívül helyezendő.
Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

-8/2001. (IX..24.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdés
-2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(X.1.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A helyi népszavazáshoz szükséges költségeket a mindenkori költségvetésben biztosítani szükséges.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (…..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása.
Költségvetési hatása:
Nincs.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív tehernövelő hatása nincs a rendeletnek.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának rendelkezése.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása.
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A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi népszavazásról az alábbiakat rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást az őrbottyáni választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezhet.
2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti
a) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001. (IX. 24.) önkormányzati
rendelete,
b) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzat 71. §-a.

Őrbottyán, 2017. november 16.
INDOKOLÁS
1. §-hoz
Az Nsztv 92. §- a szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő- testülete, hogy
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát. A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát – figyelemmel a törvényi keretekre
(10-25%) – választópolgárok 20 %-ában állapítaná meg a rendelet.
2. §-hoz
A rendelet hatályba léptető és a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezendő
rendelkezéseit tartalmazza.

Őrbottyán, 2017. november 16.
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