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Meghívó szeľinti
napiľendi pont:

Elfogadott
napirendi pont:

Népszavazási kezdeményezés elbíľálása

Elöterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺíľmester
A Képviselő-testĺilet ülésének idöpontja: 20 1 1. Június 02.
Az e|őterjesztés előkészítoje és leíľója: Jegyzői Kabinet-Pénzügyi Ügyosttźlly dr. Bojsza
Krisztiną Páris Gyuláné
Az elöteľjesztés nyí|t iilés keretében tłárgyalandó.
Az előterjesztés elfogadősáthoz minősített szótöbbség sziikseges.
Melléklet: l db.

Tisztelt Képvĺselő-testtilet !

A Képviselő-testiilet 2011. május 19-i iilésén bejelentettem és tá$ékoztatźlst adtam a
népszavazélsi kezdeményezésről, melyet név szerint: Soós Gyöľgy, Z'entai oszlĺĺr, Guzs
Gyulą Dudás Istvánné, Kaiser Józset Balogh István, Szi|ágyi Demetero Dr. Ferencz
orsolyą Vöľös Tamĺás telepiilési képviselő nyujtott be írásban részęmĺe. A kezdeményezők
201|. május 31. napján közös írásbeli beadványban pontosították a népszavazás
elrendelésére irányuló kezdeményezésiik kérdéseit, a beadvĺínyban az alábbi kérdéseket
fogalmazĺák meg:

l. Támogatja-e tn, hory hatályban maradjon Józsefuáros Képviselö-testĹiletének kukazást
tiltó rendelete?

2. Támogatja-e Ön, hogy Józsefuáros Képviselö.testtilete rendeletben tiltsa meg Józsefuá.
rosban a ktizteriileten történő élewitelszerri lakhatĺĺst?

3. Támogada-e on, hogy Józsefuáros polgármestenmég azidęiévben tárgyalásokat foly-
tasson a Fővárosi onkormányzat vezetésével a hajléktalan ellátís színvonalának emelé-
se és a keľület _ hajléktalanokkal kapcsolatos - teheľmentesítése érdekében?

2011. május l8-án azĺJi szemlélet Csoport valamennyi telepĺilési képviselőt elektľonikus
úton újabb kérdésekkel népszavazőts kezdeményezésére hlzdította, mely felkérést elfogadva
20IÍ. mőĄus 18. napján 3 települési képviselő, név szerint: dr. Molnár Gyöľgy, dr. Révész
l.l6ÍtĄ Komássy Ákos nyujtotta be elektronikus úton az a|ábbi népszavazólsi kérdésekre
irányuló javaslatĺít:

l. Támogatja-e on, hogy a hajléktalanság megszĺintetése érdekében az önkormőnyzat
megfizethető bérlakásállomőny étt növelje?

2. Támogatja.e Ön, hory a hajléktalannő véůés megelözése érdekében az önkormányzat
csökkentse a szociális bérlakásban élő kerĹileti lakosok lakbérét?

3. Támogatja-e on, hogy adóforintjaiból naponta 8000 forintot költsenek a szabályséľtési
bíľságot kifizetni képtelen, ezért szabadságvesztéssel büntetett kukĺázókra?

4. EgyeÉrt-e azza|, hogy a hajléktlalanság nem bűn?

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény (a továbbiakban: otv.) 47. $ (l)
bekezdése alapján a helyi népszavazétst a polgáľmestemél kezdeményezheti:
a) a te|epíJ|és i képvise l ők legalább e gyne gyede,
ó/ a képviselő-testiilet bizottsőga,
c) a he|y i tlírsadalm i szerv ezet v ezeto te stti lete,
d) az önkormányzati rendeletben meghatźrozott sz6mű választópolgár' ami nem lehet
kevesebb a váiasztópolgárok tíz száza|ékánél, és nem lehet több a választópolgáľok
huszonöt százalékőnái.



A választási eljárásról sző|ó 1997. évi C. törvény ( a továbbiakban: Ve.) 139. $-ában
foglaltak alapján a Képviselő-testiiletnek a népszavazás elľendelésére ińnyuló
kezdeményezésľől a polgármester bejelentését ktivető 30 napon beliil diinteni kell. A Ve.
141. $-a a|apján a népszavazéts időpontját a képviselő.testiilet a népszavazÁs elrendelésével
egyidejűleg tíiziki, azattő| szÁmított négy hónapon beliili idöpontra.

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.; 2. $ (1) és
(2) bekezdése, valamint 5. $-a alapján a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség
elvé! helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teľemtve kifejezi
és megvalósítja a helyi közakaratot. Önkormányzati döntést a helyi tinkormányzat képviselö-
testiilete - annak fe|hata|mazásétrabizottságą a részönkorményz"attestiilete, a helyi kisebbségi
önkormányzat testiilete, társulásą a polgármester -, illetőleg a helyi népszavaz'źls hozhat. A
helyi önkormálnyzatijogok a telepiilésen választójoggal rendelkező lakosok (továbbiakban:
választópolgárok) kiiztisségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testiilďbe
választott képviselőik útján, és a helyi népszavazétson való részvételükkel gyakoroljátk az
önkormányzőshoz való köziisségi j ogaikat.

Az Ötv. 46. $ (3) bekezdése szeľint a képviselő-testület helyi népszavazÁst rendelhet el a)
képviselő-testiilet hatrískörébe tartoző Ĺigyben, b) önkoľmányzati rendelet megerősítésére. Az
Öw. ł0. $ (4) bekezdése szerint nem rendelhető el helyi népszavazás a költségvetésről való
döntésľe, a helyi adónemeket' illetőleg mértékiiket megállapító rendelet tźrgyőtban, a
képviselő.testiilet hatĺĺskörébe tartoző szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testĺilet feloszlásłának a kimondĺásáľól. A népszavazáts eredménye kötelező a
képviselő-testĺiletre. Eredménýelen helyi népszavazáts esetén a népszavazźĺsľa bocsátott
kérdésben a képviselő-testĺilet dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazělst ery éven
belii| nem lehet kitĺizni, akkor sem, ha a helyi népszavazäs eredménytelen volt.

Megvizsgá|ásra keriilt a 8 települési képviselő által benyujtott népszavazési kezdeményezés
és a Hivata||a| egyeztetett álláspont szerint a kezdeményezés megfe|e| az otv. ąs. $ (3),
valamint 47. s (1) bekezdésében foglaltaknat ezért javasolom a képviselő-testiiletnet hogy a
kérdések tekintetében ľendelje e| a népszavazást, a népszavazás időpontjának 201l.
szeptembeľ 25. napjőt javasolom. Az e,rv. hivatkozott ľendelkezései alapján véleményem
szeľint a keľiileti hajléktalanokkal kapcsolatos diintések a józsefrárosiakat illetik meg.

Dr. Molnár György, dr. Révész Máľüa és Komássy Ákos által javasolt kérdések éľdemben
nem keľiilt megvizsgálĺásra tekintette| ana, hogy az otv. ąl. $ (1) bekezdése a|apján
javaslafuk nem minősiil. népszavazási kezdeményezésnet mivel azt a te|epijlési képviselők
kevesebb, mint egynegyede nyujtotüa be (a képviselő-testület |étszőma 18 fo, népszavazási
kezdeményezéshez minimum 5 telepiilési képviselő kezdeményezése szükséges). Ezen ok
miatt erről a javaslatľól a képviselő-testĺiletnek nem sziikséges döntést hoznia.

Anépszavazás becsiilt kiiltsége 30.000 e Ft,- amelynek fedezetéü|aza|őbbi e|oirányzatokat
jelöltim meg:

- |2201.0l cÍm felhalmozísi e|óirőnyzatán belül a Polgáľmesteri Hivatal iigyviteli ľend-
szerkia|akításae|őirányzatát, egyben záro|ás a|ó|i feloldását 15.000 e Ft'-

- 12202 cím ľendszeľes személyi juttatás - bérmaradvány 11.811 e Ft,-
L2202 cím munkĺíltatót teľhelő járulékok bérmaradvány utĺín 3.l89 e Ft,-



Kérem a T. Képviselö-testiiletetaza|őbbihatźrozati javaslatsor elfogadására.

ľIatározati javaslat

A képviselötestület úgy diint hogy

1. Az 1990. évi LXV. törvény 47. $ (1) a) pontjában foglalt fe|hata|mazás értelmében a
települési képviselők több mint egynegyede által benyujtott népszavazási kezdeményezés
a|apjén2}||. szeptember 25. napjárahelyi népszavazást rendel elaza|álbbi kérdésekben:

1) Támogatja-e On, hogy hatáúyban maradjon Józsefuáros Képviselö-testiiletének ku.
kég:ást tiltó rende lete?

2) Támogatja-e on, hogy Józsefráľos Képviselö-testi'ilete rendeletben tiltsa meg Jó-
zsefuárosban a köĺerĹileten töľténö élewitelszerri lakhaüást?

3) Támogatja-e On, hogy Józsefráros polgármesteľe még az idei évben tárgyalásokat
folyasson a Fővárosi onkoľmĺányzat vezetésével a hajléktalan ellátás színvonalá.
nak emelése és a keriilet _ hajléktalanokkal kapcsolatos - tehermentesítése érdeké.
ben?

2. Anépszavazás kiiltségeire 30.000 e Ft.ot biztosít.

3. Az iinkormányzat 20t1. évi kiiltségvetéséről szóló 9/201L. (II.2l.) sz. ö'nkormányzati ren.
delet 14. saámú mellékletében szeľeplő 1220l-u cím felhalmozasi előirĺínyzatán belül az
ügyviteli rendszer kialakítĺĺsa 15.000 e Ft-os záro|te|őirilnyzatźtt feloldja.

4. A l220t.0l cím felhalmozási e|őirőnyzatán beltil az ugyviteli rendszer kialakítĺĺsi elői-
rányzatáú t5.000 e Ft.tal, a 12202 cím személyi jutüaüĺs e|obényzatźln beliil a rendszeľes

személyi jutüatĺás e|őirányzatźft l1.811 e Ft.tal, a |2202 cÍm munkĺĺltató terhelő járulékok

e|oirényz'atźú 3.189 e Ft.tal csökkenti.

5. A l1l08 cím személyi juttaüĺs e|őirőnyzatźú 14.030 e Ft.tal, a munkáltatót terhelő járulé-

kok előiľányzatát 3.750 e Ft.tal, dologi kiadási e|őirényzatźú 12.220 e Ft-tal megemeli,
részleteiben az I. számű melléklet a|apjőn.

6. A jegyzőt helyettesítő a|jegyzőnek a népszavazźlsra jóváharyott költségvetési előirányzat-
okon belül utólagos beszámolási kiitelezettség mellett e|őirźnyzatmódosítĺísi hatlísköľt ad.

7. Felkéri a jegyzőt helyettesítő a|jegyzót, hogy a népszavazáts tényleges ktiltségeiľől a Vá-
ro sgazd álkodás i é s P éľzíjgy i B izottságnak adj on Ĺáj éko ztatást.

8. Felkéľi a polgáľmestert, hogy a ktiltségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet

ktivetkező módosítĺísan áů a hatfuozatban foglaltakat vegye firyelembe.

9. Felkéri a jegyzőt helyettesítő a|jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakól
tájékoztassa a kerĺilet lakosságát.



Felelős: l.- 5., 8. pont esetében polgármester,6-7.,9. pont esetében a jegyzőthelyettesítő
aljegyzo

lŁt.i9g' |-6.,9. pont esetében azonna|,7. pont esetében 2011. október 31., 8. pont esetében
201l. július 31.

Budapest, 20l 1. május 3 l.

/l? /.q
dr.KoeÁis Máté

polgármester

Töľvényességi szempontból ellenőriae:

tu,
a jegyzőt heýettesítő a|jegyz(5
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L, szátmitmelléklet

20lL. évi helyi népszavazás költségvetése

Megnevezés Saiát forrás

Ft-ban

Doloei kiadások:
Vál asztĺási névi ęruzék 600 000

Választási éľtesítök oostĺízása 2 400 000

Plakát 100 000

Éľtesítők r s60 000

Hiľdetési felület biĺosíĺísa 706 000

Nyomtatvány, irodaszer költsége (ellenőľzőlap, borítélqtoll, zsinóľ, do-
boz, fénymásoló papír, papírzsáVv dosszié, egyéb) 789 000

Szállítĺás íszemélvi sra||ítas.taxi. 6db nagy autó) l 300 000

Bérleti díi 200 000

Elelmezés I 600 000

Átlasbér t40 000

Szavaző|ap 226s 000

Szavazőuma 60 000

Egyéb dologi kiadás (24 őrásfegyveres biztonsági őrzés 4 napon ke-
ľesztiil. villanvszęrelő iigyelet' lift iigyeleĹ Hivatalban takarítĺĺs) s00 000

osszes doloei kiadás 12220 000

Személvi iuttatás:
sZsZB taeok díia: 1SeFt/fő, 240 füre 3 600 000

řIVB tasok díiazź.sa l5eFt/Íő 3 főre 4s 000

Válaszhísban résztvevők đíjazősa -|20 ťo (Helyi Választĺĺsi Iroda mun-
katiírsai: jegyzőkönyvvezetőt teriiletfelelőstit jogi ellenőrök, rögzítők,
futáľok. pénzügyi, üzemeltetési, szervezési feladatokat ellátók ) 9 l8s 000

Üsyeleti. takarítĺási díiak (60 szavazókörben) r 200 000

Személvĺ i uttatás iisszesen: 14 030 000

Munkaadót terhe|ő i áľulékok 3 7s0 000

Mindässzesen 30 000 000


