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A napirendi pont rövid tartalma: A 2013. évi  CCXXXVIII.  törvény 92. §-a kötelezi  az
önkormányzatot,  hogy  a  helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez  szükséges
választópolgárok számát rendeletben határozza meg törvényi korlátok között.
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JAVASLAT
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

Általános indokolás

2013. december 23-án került kihirdetésre a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról  szóló 2013.  CCXXXVIII.
törvény  a  továbbiakban:  Nsztv.).  Az  Nsztv.  újraszabályozta  az  országos  és  helyi
népszavazás  intézményét,  valamint  megszüntette  a  helyi  népi  kezdeményezést.  A
törvénynek  a  helyi  népszavazás  kezdeményezésére  vonatkozó  rendelkezései  2014.
január  18-án  léptek  hatályba,  míg  a  helyi  népszavazás  lebonyolításával  kapcsolatos
eljárási szabályok 2014. október 1-jétől hatályosak.

Az Nsztv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
helyi  népszavazásra  és  népi  kezdeményezésre  vonatkozó  szabályait,  ezzel  e
tárgykörökben  az  önkormányzati  rendeletalkotási  felhatalmazás  is  megszűnt.  A  helyi
népszavazás  rendeletben  történő  szabályozására  vonatkozó  felhatalmazást  a  jelenleg
hatályos, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban:  Mötv.)  sem  tartalmaz,  tehát  a  helyi  népszavazás  önkormányzati
rendeletben nem szabályozható.

Az Nsztv. 92. §-a csak azt engedi meg, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok  számát  határozza meg az önkormányzat  törvényi  korlátok
között:  a  törvény 34.  §  (1)  bekezdésének c)  pontja  szerint  az  nem lehet  kevesebb a
választópolgárok  tíz  százalékánál,  és  nem  lehet  több  a  választópolgárok  huszonöt
százalékánál.

A fentiek értelmében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 60/2011. (XII.16.) önkormányzati
rendeletét  hatályon  kívül  kell  helyezni,  és  az  Nsztv.-ben  adott  új  felhatalmazásnak
megfelelő új rendeletet kell  megalkotni,  mely lényegében egyetlen szabályozási elemre
koncentrálódik.

A még hatályos önkormányzati rendelet szerint helyi népszavazást 5.000 fő dunaújvárosi
választópolgár aláírásával lehet kezdeményezni. A 2014. január 1-jén a választópolgárok
száma 40.200 fő volt (ez a létszám kis mértékben változhatott az eltelt időszakban). Erre
figyelemmel javasoljuk, hogy a közgyűlés a választópolgárok 15%-ában határozza meg a
kezdeményezői létszámot. Az Mötv. 42. § 3. pontja alapján a népszavazás elrendelése a
közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E  §  szerint  a  közgyűlés  köteles  helyi  népszavazást  elrendelni,  ha  a  település
választópolgárai 15%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.



A 2. §-hoz

E § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

A 3. §-hoz

E  §  hatályon  kívül  helyezi  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  a  helyi  népszavazásról  és  népi  kezdeményezéséről  szóló  60/2011.
(XII.16.) önkormányzati rendeletét.

Az előterjesztést rendkívüli ülésén megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.
A bizottság tagjai az előterjesztést 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak
nyilvánították.

A fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet elfogadására.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke



1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  népszavazás
kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási
eljárásról  szóló 2013. CCXXXVIII.  törvény 92.  §-ában kapott  felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése köteles elrendelni a helyi népszavazást,
ha  a  település  választópolgárai  tizenöt  százalékának  megfelelő  számú  választópolgár
kezdeményezte.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti  a helyi  népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 60/2011.
(XII.16.) önkormányzati rendelet.

     Cserna Gábor                            Dr. Sürü Renáta
                                    polgármester                                              jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. szeptember 23-án kihirdetésre került.

                                                                                        Dr. Sürü Renáta
                                                                                                       jegyző


