
 
 

Iktató szám: 106/2022. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület  

2022. május 12-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására  

 
Előterjesztő:   Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 
Készítette:   Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:    valamennyi bizottság 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X 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! 

 

Kerületünkben mintegy 45.000 választópolgár él. A hatályos szabályozás szerint ennek legalább 

15 százaléka, azaz mintegy 6.750 választópolgár kezdeményezhet helyi népszavazást.  

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében helyi 

népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, 

ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok 

huszonöt százalékánál. 

Ferencváros Önkormányzata tanúbizonyságát teheti a részvételi demokrácia iránti 

elkötelezettségének azzal, hogy a helyi népszavazás választópolgárok általi kezdeményezéséhez 

szükséges arányszámot a vonatkozó törvény által lehetővé tett legalacsonyabb szinten, a kerületi 

választópolgárok 10 százalékában (ez mintegy 4.500 választópolgárt jelent) határozza meg. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést I. fordulóban megtárgyalni 

szíveskedjen.  

 

Budapest, 2022. május 4.  

 

Jancsó Andrea s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 



 
 

 

Határozati javaslat 

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

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

népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. 

(….) önkormányzati rendeletet a …/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

rendelet-tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

 

Mellékletek: 

1. Rendelet-tervezet 

2. Indokolás 

3. Hatásvizsgálati lap 

4. Kéthasábos változat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.sz.Melléklet 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (….) önkormányzati rendelete  

a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

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, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  

 

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

népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

“1. § A helyi népszavazást a választópolgárok 10%-a kezdeményezheti.” 

 

 

2. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2022. ……… 

 

 

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester            címzetes főjegyző 

 



 
 

2.sz.Melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017 

decemberében szabályozta – törvényi felhatalmazás alapján – a helyi népszavazás választópolgári 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgári arányszámot, a választópolgárok 15 százalékában 

rögzítve azt.  

Ferencváros Önkormányzata tanúbizonyságát teszi a részvételi demokrácia iránti 

elkötelezettségének azzal, hogy a helyi népszavazás választópolgárok általi kezdeményezéséhez 

szükséges arányszámot úgy módosítja, hogy azt a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

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

törvény által lehetővé tett legalacsonyabb szinten, a kerületi választópolgárok 10 százalékában (ez 

mintegy 4500 választópolgárt jelent) határozza meg. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

A rendelkezés a helyi népszavazást kezdeményező választópolgárok számát  úgy módosítja, hogy 

azt a jelenlegi 15 százalék helyett a törvényi minimumban, tehát a választópolgárok 10 

százalékában határozza meg.  

 

A 2. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés, kellő felkészülési idő biztosításával. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.sz.Melléklet 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

szóló …./2022. (......) rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 

A közvetlen demokrácia intézményének, a helyi népszavazásnak a kezdeményezése a törvényi 

keretek között egyszerűbbé válik azáltal, hogy az eddiginél kevesebb választópolgár 

kezdeményezheti a helyi népszavazást. Ez a ferencvárosi választópolgároknak eredményesebb 

beleszólási lehetőséget teremt a helyi közügyekbe, erősíti a részvételi-demokratikus folyamatokat. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei nincsenek. 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak az önkormányzat részére további adminisztratív terhet nem keletkeztetnek. 

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 

 

 



 
4.sz.Melléklet 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 

15.) önkormányzati rendelete  

 

(hatályos szöveg) 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 

15.) önkormányzati rendelete  

 

(módosítást követő szöveg) 

 

1. § 

 

A helyi népszavazást a választópolgárok 15%-

a kezdeményezheti. 

 

1. § 

 

A helyi népszavazást a választópolgárok 10%-

a kezdeményezheti. 

 

 

 

 


