
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 269/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Bánfi Réka közigazgatási főtanácsadó  
 

Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő testület! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/1992. 

(III.03.) számon alkotta meg a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 

rendeletét (a továbbiakban: Ör.) 

A Magyar Országgyűlés megalkotta a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényt 

(a továbbiakban: Tv.), melynek célja, hogy az állampolgárok közvetlen politikai 

részvételének (népszavazás kezdeményezése, európai polgári kezdeményezés) módját 

szabályozza.  

A Tv. részletesen tartalmazza a népszavazás kezdeményezésére, elrendelésére, valamint a 

népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat azzal, hogy a Tv. hatálya alá tartozó eljárásokra 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény Általános Részét – a Tv-ben foglalt 

eltérésekkel – alkalmazni kell. 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Tv. 92.§-a alapján arra kapott felhatalmazást, 

hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát. 

Tekintettel arra, hogy a népszavazással kapcsolatos szabályokat a Tv. és egyéb jogszabályok 

rögzítik, a jelenlegi önkormányzati szabályozás megszüntetendő, kivéve a törvényi 

felhatalmazás nyomán a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számának meghatározását.  

Jelen előterjesztés keretében jogtechnikai megfontolásból új önkormányzati rendelet 

megalkotására teszek javaslatot. 

A jelenleg hatályos Ör. ide vonatkozó rendelkezése alapján a helyi népszavazást a 

polgármesternél kezdeményezheti a választópolgárok 15%-a.  

A szabályozás érdemét tekintve nem javasolok változtatást, az új rendeletben 

megfogalmazottak alapján a helyi népszavazást továbbra is a választópolgárok 15 %-a 

kezdeményezheti. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2017. december  

        

dr. Bácskai János s.k. 

          polgármester 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi népszavazásról szóló …../2017. (….. ….) önkormányzati rendeletét egy fordulóban 

tárgyalja. 

Határidő: 2017. december 14.   

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

népszavazásról szóló …../2017. (….. ….) önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

     Jegyző a kihirdetésért 

 

Mellékletek:    1. rendelet-tervezet  

  2. indokolás 

3. hatásvizsgálati lap  

 

 

  



a …./2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A helyi népszavazást a választópolgárok 15 %-a kezdeményezheti. 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és népi 

kezdeményezésről szóló 2/1992. (III.03.) számú rendelete, a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló rendelet 

módosításáról szóló 26/1996. (VI.17.) számú, 19/1998. (VI.24.) számú és 16/2001.  

(VI.13.) számú rendelete.  

 

 

Budapest, 2017. december 

 

 

dr. Bácskai János        dr. Dombóvári Csaba 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

  



a …./2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete 
 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról
 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-a felhatalmazást ad a helyi 

önkormányzatnak arra, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozza meg.  

2.§-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik. 

 

 

  



a …./2017. számú előterjesztés 3. számú melléklete 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi népszavazásról szóló …./2017. (….) önkormányzati rendelethez  

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendelet végrehajtásának környezeti hatása nincs. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


