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Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Tiszteit Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest Főváros Kormányhivatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdésének b) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva célellenőrzés keretében vizsgálta a helyi népszavazással összefüggő kerületi 
önkormányzati rendeleteket. 

A vizsgálat elsődleges szempontját az képezte, hogy az önkormányzat eleget tett-e jogalkotási 
kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított hatáskörén, illetve rendeletét a 
magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésről szóló 36/1993. (XI.9.) önkormányzati rendeletben szabályozta ezt a 
tárgykört. 

A vizsgálat eredményeképpen a Kormányhivatal megfontolandónak tartotta új rendelet megalkotását. 
A rendeletalkotás szükségességét támasztja alá az a körülmény is, hogy a hatályos rendelet jelentősen 
túlterjeszkedik a felhatalmazást adó törvény keretein, ezért annak szinte teljes szövege 
új raszabályozandó. 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-a értelmében felhatalmazást kap a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. A helyi népszavazási eljárás lefolytatásának 
részletes szabályait a törvény határozza meg, az önkormányzati rendeletalkotás tehát csak a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására 
korlátozódik, amelyre irányadó a törvény 34. § (1) bekezdésének c) pontja, amely szerint 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. Az összes választópolgárok számához mérten a tervezet tizenöt százalékot ír 
elő. 

A helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezetet és annak indokolását az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

II. A beterjesztés indoka 
A rendeletalkotás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
benyújtott javaslat elfogadása. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A rendeletalkotás célja az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése. A döntésnek pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Képviselő-testület döntése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott 
felhatalmazáson és 34. § (1) bekezdés c) pontján alapul, hatáskörét a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja határozza meg. 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását. 

Budapest, 2018. április 23. 
dr. Sara Botond 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018 (V. . . . . ) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt Budapest Főváros VIII. kerület helyi 
népszavazásban részvételre jogosult választópolgárainak legalább tizenöt százaléka (15 %-a) 
kezdeményezte. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3 . § 

Hatályát veszti a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 36/1993. (XI.09.) 
önkormányzati rendelet. 

Budapest, 2018 

Danada-Rimán Edina dr. Sára Botond 

l . § 

2 . § 

jegyző alpolgármester 
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Indokolás 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelethez 

Általános indokolás 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVTCI. törvény 92. §-a felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-
testületét, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát. 

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

A jogszabályban kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazást a kerület helyi népszavazásban 
részvételre jogosult választópolgárainak legalább tíz százaléka kezdeményezheti. A korábbi 
szabályozás tízezer választópolgárt írt elő a helyi népszavazás kezdeményezéséhez. Az összes 
választópolgárok számához mérten a javasolt tizenöt százalék előírása. 

a 2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

a 3. §- hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
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Hatásvizsgálat 

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet 
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása körében: 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadásának közvetlen pénzügyi, 
társadalmi, gazdasági hatása nincs. 

b) Környezeti és egészségi következményei: a rendelet alkalmazásának környezeti és egészségi 
következményei nincsenek. 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet a korábbi szabályozáshoz képest az 
adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Figyelemmel arra, hogy a korábbi rendeletalkotásra felhatalmazást adó törvény hatályon kívül 
helyezésre került, a szabályozás elmaradásának következménye a korábbi rendelet hatályban tartása, 
amely nem áll összhangban a hatályos jogi szabályozással. 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
hatályos rendelet alapján a szükséges előkészítést végző szervezeti egységek továbbra is képesek 
ellátni egy esetleges indítvány során a teendőket, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, 
esetleges kezdeményezés esetén többlet pénzügyi fedezetet igényel. 




