
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

:>~ . számú előterjesztés 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 30/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata indokolt figyelemmel arra, hogy a Rendelet megalkotására 
és tartalmára vonatkozó jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. 

A Rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást tartalmazó jogszabályt hatályon kívül 
helyezték, a népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt, valamint a népszavazás kérdéskörét az 
eljárási rendelkezésekre kiterjedően részletesen szabályozza a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szó ló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény a helyi önkormányzatok részére csak 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására 
ad felhatalmazást. A Törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint helyi népszavazást az 
önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezhet, ami nem lehet 
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 
százalékánál. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a hatályos szabályozással megegyezően 20%-ban határozza 
meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, mellyel 
biztosítható, hogy helyi népszavazás kezdeményezésére a választópolgárok szélesebb körét érintő 
kérdésben kerüljön sor, ugyanakkor reális lehetőséget biztosít a közvetlen demokrácia 
intézményének igénybevételére. A szabályozást új önkormányzati rendeletben kell megalkotni a 
Rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett. 

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai 
segítségnyújtását a Rendelettel kapcsolatban, a 3. mellékletben a Törvény helyi népszavazásra 
vonatkozó fejezete olvasható. 

II. Hatásvizsgálat 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására 
vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz a Törvény 
végrehajtásához szükséges jogalkotási kötelezettségének. A javasolt szabályozás lehetővé teszi, 
hogy kizárólag olyan tárgykörben kerüljön sor a választópolgárok által kezdeményezett helyi 
népszavazás Képviselő-testület általi elrendelésére, amelyet a kerület választójoggal rendelkező 
lakosainak legalább 20%-a indokoltnak tart. Ez az arány megfelelő garancia arra, hogy a 
referendum eszközével a kiemelt jelentőséggel bíró, sok lakost érintő ügyekben lehessen élni. E 



szabállyal elősegíthető, hogy a helyi népszavazás eredményes legyen, azon a szükséges számú 
választópolgár (a választópolgárok több mint fele) részt vegyen. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

A Törvény 34. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, 
ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. A 
Törvény 55. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről szóló 
határozata tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a helyi 
népszavazás költségvetéséről. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018.január,, ·1 ~f'. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

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

1. § 

Helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezhet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3. § 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 30/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 30/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata indokolt figyelemmel arra, hogy a Rendelet megalkotására 
és tartalmára vonatkozó jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. 

A Rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazást tartalmazó jogszabályt hatályon kívül 
helyezte az Országgyűlés, a népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt, a népszavazás 
kérdéskörét az eljárási rendelkezésekre is kiterjedően részletesen szabályozza a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény a helyi önkormányzatoknak 
csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 
meghatározására ad felhatalmazást. A Törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint helyi 
népszavazást az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezhet, 
ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok 
huszonöt százalékánál. 

Az 1. §-ban meghatározott mérték a jogszabályi keretek között biztosítja, hogy a választópolgárok 
által helyi népszavazás kezdeményezésére kizárólag olyan tárgykörben kerüljön sor, amelyet a 
kerület választójoggal rendelkező lakosainak 20%-a támogat. Ez az arány megfelelő garancia arra, 
hogy a referendum eszközével csak a kiemelt jelentőséggel bíró, sok lakost érintő ügyekben 
lehessen élni, ugyanakkor reális lehetőséget biztosít a közvetlen demokrácia intézményének 
igénybevételére. 

A szabályozást új önkormányzati rendeletben kell megalkotni a Rendelet egyidejű hatályon kívül 
helyezése mellett. 
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!)UD1\PEST f ÖV/Í.ROS 
KO !"Uv\ÁN YH l VATAl.A 

KOR.MÁNY/v~ FC íl i zo·1--1· 

Ügyira tszám : BP/1010/00 648-·1/20·17 
ümintézö : dr. Petró /-\d rienn/Turrnely Erzsébei 

Telefon: 
E-m a il: 

235-1743 
p eiro.adrie11n@bfkh. gov.t1u 

Dr. Szabó Krisztián 
J egyzö Úr részérn 

B ud apest Fováros X. ker ü le t 
Kőbú n ya i Önkormányza t: 

T iszte lt Jegyző Úr i 

Tá rgy: szakm c1 i seg ítségnyl'.1j lós a h0lyi 
népszéivazásról és nép i kezcle m ényezórm'íl szóló 
30/2004. (\/ 1. 24 .) önkormá n1,zali rencielmlel 
kapcsolatk.111 

Mell8klel: -
Hiv. szám: -

Budapest Főváros Korrnán yhi va ta la (a tovább iakba n : l<ormónyhivé~tal) 8 rv1agyc.1ron,zág helyi 

önkorrnányzatciiró l s zó ló 20 11. évi CLXXX IX . tö rvú ny (;cl tov~1b biakbnn: lv1ölv.) 

132. § (3) beke zdés b ) pontjéiba n biztosíto tt jogkörben l)ljárvél, a Miniszterelnö:<ség ~Ll,11 kim!ot : 

utasi tásban fog lalt szempontok szmint célellenörzés k,iretében vizsgé1 lta a he lyi nópszavz,d1ssé,I 

összefüg gő ke rületi önkormányzati rendeleteket . 

A vizsgillat elsődleges szem pc)l)tját az ké pezte, hogy az önko1r nc'lnyz<.1 t e leget te tt-e jogalkot~isi 

köte lezettségének, nem terjeszkeclett-e túl a törvénybe n biztos íto tt ha táskörén, ill etvo roncielotó: a 
magasc:1bb szintü jogszabá lyo kkal összhang~)a n alko tta-e m eg. 

BudrJ pes t Fövc'.1 ros X . kerüle t l~őbónyai Önkorm ányz8t (;:i lov~illlliökban: Önkormr:.ny;:::2it) l<épvisolö

testülete c1 helyi népszavé:zásról és népi kezderné~nyezé'.;röl s?.óló 30/200'1. (Vl.24.) önkormör•y1.,1 l i 

rendele tbe11 (él továbbiakban: Ör) swbályozto ezt él lar9ykör t. 

Í-\ l'.ekintve az Ö r.-ben ío9la lt szabólyoka t - a fentiekre fiiwolcmrnei - 87. Mötv. 133. § (3) beket.cló~:c 

alapjún szakrn oi segí ts égnyúj tás keretében é.,Z alábbi 111egállap:1nsok8t tns?cm. 

A l<épviselÖ-t(""sW let az Ör .-t a helyi önkorn1 ányz;;J to l<ról szóló Hl90. évi L.XV. törvé ny (,:1 tov{rnb:akb,1: 1 

Ö tv.) 50.§ (2) be l<ezdésóbun kapott fo lhatalrn azéi s aléipján u l~ot la meg . 

2014. janu8r 18 -án h atályba lépett a népszavé.,zás kezder11ú r1ye1..éséröl, .-Jz európai pc lr/;ri 

kezclernényezés rő l , va lam int a népsz,wé1zási eljórásról szóló 2013. évi CCXX>(VI I I. to rv811y (~1 

iovábbiakbGn : N sztv.) , am elynek ·102.§ a) pon lj8 tm trílyon kívt.i l helyezte élZ Ö tv. he lyi népszav:-; z(isrói. 

népi kezdernény<~zésröl szóló IV . fejezetét, ezzel az Ötv . 50 .§ (2) bekezdésében biztos;to\'. 

önkorm ányzati rondeletalkoté:is i felhatalmaz~is megszü nt; a vá lasztás i ci ljári.~ sról szóló 1997. úv i C. 
törvényt ped ig 20 13. m ájus 3„tól 8 válas ztási eljárásról sz61ó 2013. evi XXXVI. törvény (a tov~ibbiDk!J,i n: 

Ve .) ~rn 7.§ a) pontja helye zte halólyon kívül. 

Jelenleg a helyi népszavélz~s i elj{Hássc:1 1 össze fÜ ~J9Ö kór·c!és f1ke:l a;; f,Js1.tv. V I. fojoze te szc:Jbályo zzcl, ;,1 

helyi önkorn1ányza tok rnncJel e talkoléísi1hoz súikséges felhé, lalmazéist pud i9 a 92 .§ acJj21 meo 

11 391:l uclupest, Teve u. 1/n -c. - 13Gt\ Bp. , P f. : 231\ . -Tolr.fo 1i: +36 (1) 89G-2r\3:J-- f',ix: ·• 3G (1: 237-,lfl!\2 
E-mail : kabi 11 el.budapost@bfkh.gov. l1u -· Ho 11 l11p: W\W1.kormanyhivatal.hu 
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92.§ ,,Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a 

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok sz6mát." 

/\z Nsztv. a helyi né pszavazásrn vonatkozó eljárást rész letesen szabályozza, az önkormányzat 
ké pvise lő-testü l ete cs ak arra kap fe lhatalm azást, hogy a he lyi népsza vazá s k,ezdeményezéséhez 
szükséges választópolg árok számáról alkosson ren deletet. A helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges vá lasztópolgáro k létsziunát az Nsztv. 34.§ (1) bekezdésének c) pontja 

korlátok közé szorítj a, ennek alapján: 

31/. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 

e) az önkormányzati rendeletben meghatározott számlÍ választópolgár, ami nem lehet kevese/Jb éJ 

választópolgárok tíz százalékánál, és nem le/1et több a választópolgárok huszonöt százalékánál. 

A vizs gálat eredményeképpen a Kormányh ivatal megá llapította , hogy az Önkormányzat 
Ké pviselő -testül ete elmulasztotta a helyi népszavazás tárg yába n alkotott rend el etének 
felülvizs gálatát , továbbra is a m,31· hatályon kívü l helyezett törvényeken alapuló szabályok vannc:ik 

hatályban . . Ennek megfe l e lően a1- Ör. részletesen szc.lbályozza a helyi népszavaz;-1s és népi 
kezdeményez.és fel téte leit, eljá rásrendjé t, ezzel je l e ntősen tú lterjeszkedik él jelenleg hatályban lévő 

Nsztv. íelhatalrnazó rendeikezésébDn biztosí tott rendelet.~lkotási kereteken. Annak érdekében, hogy a 
helyi népszavm:ással kapcsolatos önkormányzati szabályok összhangban legyenek a jelenleg hatályos 
törvényi rendelkezésekkel, mindenképpen szükséges az Ör. fe lülvizsgála ta. 

Figyelem be véve azonban é:1Zt, hogy a fe lhatalmazó jogszabály megváltozott, és az Nsztv. 92.§-a szerinti 
felhatalm azó rendelkezés nem fed i teljesen az Ötv. 50.§ (2) bekezdése szerinti tárnykör-t, továbbó azt, 
hogy a jogalkotásról szóló 2010. év i CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat. ) 8. § (2) bekezdése szerint a 
rendelet bevezotő része nem módosítható, cJ Kormányh ivata l megfontolandónak tartja a kerület i 
önkormimyzat képv i selő--testülc~tc részé ről új rende let me1:ialkotósé'.1t. A rendeletalkotás szükségességét 
támcJsztja alá az a l<örü lmény is, hogy c:1z Ör re ndelkező részE, jelentösen túlterjeszkedik a 
felha talmazi1st adó törvény keretein, ezért annak szinte teljes szövege újrm;zabályozandó. 
A fentiek mellet t az új rendelet megalkotását az is indokolja, hogy az országos népszavazásról és népi 
kezdeményezésrő l szóló ·J 998. évi Ill. törvény 2014. január '18-i hatólyo n kívül h1~lyezésével a népi 
kezdeményezés jogin tézménye eltörlés re kerü lt, amelynek köve tkeztében az Ör. ezzel kapcsolatos 
rende lkezései okafogyottakkó vóltak. 

Az új re ndelet megalkotása során kiemelt figyel met kel l íordítani a .Jat., valam int o 
jogszabályszerkesztésröl szóló 61 /2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a tovább iakban: Jszr. ) előírásaira. A 
rendelet bevezető része tekintetében kü lönösen az alábbiakra hívom fe l a f igye lmet: 

A Jszr. 54.§-a kimondja, hogy az önkorrnányzati rende let bevezetőj ében pontoscin meg kell jelölni, hogy 
az önkormányzat mil yen törvényi fe lhatalmazós alapján alko tta meg rendeletét: 
„Jszr. 54.§ ('!) A nem eredeti Jo9alkotói hatáskörben megalkotni tervezett rend,:: let bevezető részében 
egyértelműen meg kell jelölni EJ jogsza/Jály egyes rendelkezéseinek a megalkotúsához szOkséges 
valamennyi olyan fe lhatalmazó rencfelkezést megállapító Jogszabályi rendell<ezést, amely alapján a 
rendeletet kiadják." 

A felhatalmazó rendelkezés ponto~; megjelölése az ön kormányzati rende let bevezetöjéllen az 
önkormányzati rendeletalko tás fontos garanciája, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati 

rende let igazodik-e a fel hata lmazó jogszabóly által elérendö célhoz, tárgyhoz és keretekhez. Emellett -
ahogy azt ;,i Kúria Köf.5.021/20 13/4. számú határoZ8tában kifejtette -- a végrehaj tás i jelleggel 
mefJalkotott önkorm ányza ti rendelet esetében a fe lhatalmazó jogszabály 1negjelö lése érvényességi 

kell ék is, mert sz önkormányzat csak annak közbejöttével vélik normaalkotóvá . 
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A Jszr. 55.§ (5) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet bevezető részének a rnegszövegezésekor 
az önkormányzat feladatkörel<ént az Alaptörvény 32. cil<I< (1) bekezdés me9felelö pontjé:1t, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört mególlapító rendelkezését vagy más törvénynek a 
feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni. 

Mindezek alapján fe lkérem Tisztelt Jegyző Urat a he lyi szabályozás fe lülv izsgálatára. Kérem, hogy 
a rende let megalkotására irányuló előterjesztés e l őkészítése érdekében te!we meg a szükséges 
Intézkedéseket, amelymlk eredményérő l 2018. január 31 -ig szíveskedjen tájékoztatni. 

Az esetlegesen felmerü l ő kérdések vonatkozáséban a Kormányhivatal munkat·ársai készséggel 
nyújtanak szakmai segítséget . 

Budapest, 2017. november ,)í?" 

Tiszte lette l: 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Kivonat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvényből 

III. Fejezet 

Helyi népszavazás kezdeményezése 

10. A helyi népszavazás tárgya 

32. § ( 1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet e l a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben. 

(2) Nem lehet helyi népszavazást tartani 
a) a költségvetés rő l és a zárszámadásról, 
b) a helyi adókról, 
e) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szemé lyi és szervezeta lakítási kérdésről , 

dJ a képviselő-testület fe loszlásának a kimondásáról. 
33. § A képviselő-testület helyi népszavazást köte les elrendelni abban a kérdésben , amelyben 

törvény vagy önkormányzat i rende let helyi népszavazás megtartását í1ja e l ő. 

34. § ( 1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 
a) a képviselő-testület tagjainak lega lább egynegyede, 
b) a képv i se l ő-testü l et bizottsága, 
e) az önkormányzat i rende letben meghatározott számú vá lasztópo lgá r, ami nem lehet kevesebb 

a vá lasztópo lgárok tíz száza lékánál , és nem lehet több a vá lasztópo lgáro k huszonöt száza lékánál. 
(2) A képviselő-testül et köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 

rendeletében meghatározott számú vá lasztópo lgár kezdemén yezte . 

1 l . A vá lasztópo lgá ri kezdeményezés sze rvezője 

35. § (1) Helyi népszavazás kitűzésére irányuló vá lasztópo lgári kezdeményezést 
a) olyan magánszemély, ak i a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá lasztásán 

választó lehet, 
b) párt, 
e) egyéb egyesület a l étes ítő okiratába n meghatározott cé ll al összefüggő kérdésben 

szervezhet. 
(2) Egy kezdeményezésnek több szervezője is lehet. Ebben az esetben a szervezők egy 

személyt jelö lnek ki a vá lasztás i sze rvekkel va ló kapcso latta rtásra. 

12. A helyi népszavazásra javasolt kérdés ben yújtása 

36. § (1) A szervezőnek a helyi népszavazásra javasolt kérdést az a l á írásgyC1jtő ív 
mintapéldányán az a l áí rásgyűjtés megkezdése e l őtt - a kérdés hiteles ítése cé lj ábó l - be ke ll 
nyújtania a helyi vá lasztási bizottsághoz. 

(2) Egy a l á írásgy űjtő íven egy kérdés szerepe lhet. 
(3) A magánszemély szervező a kérdés benyújtásakor a nevét, lakcímét és személyi 

azonosítóját közli a helyi vá lasztás i bizottsággal. A helyi vá lasztás i iroda a központi 
névjegyzékben e ll enőrzi a szervező vá lasztójogát. 

(4) Az egyéb egyesület a l étes ítő ok iratát is csato lj a a kérdés benyújtásakor. A helyi vá lasztás i 



iroda a párt és az egyéb egyesület létezését és adatainak hitelességét a c ivil szervezetek bírósági 
nyilvántartásában e ll enőrz i. 

(5) A képvise lő-testül et tagjai és bizottsága az általuk kezdern ényezett helyi népszavazásra 
javaso lt kérdést - hiteles ítés céljából - benyújtj ák a helyi vá lasztás i bizottsághoz. 

(6) A kérdést személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. 
(7) A benyújtás id őpo ntj ának a kérdés helyi vá lasztás i irodánál történ ő érkeztetése számít. 
37. § A kérd és benyújtását követő munkanapon a helyi vá lasztás i iroda nyilvá nosságra hozza a 

benyújtott kérd ést, a benyújtás id őpontját, valamint a szervező nevét. 
38. § ( 1) A kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azo nos tárgyú kérdés 
a) a helyi választási irod a vezetőj én ek a 40 . § ( 1) bekezdése szerinti elutas ító döntését követő 

ti zenhat napon belül , ha az isméte lt benyújtásra nern kerül so r, 
b) a kérdés hiteles ítését rnegtagadó döntés j oge rő re emelkedésé ig, 
e) a hel yi népszavazás i kezdeményezés visszavo násá ig, 
dJ az aláírásgyüjtő ívek benyújtására rende lkezés re áll ó h atá ri dő eredménytelen elteltéig, 
e) a helyi népszavazás e lrendelésének e lutasí tásá ró l szó ló határozat jogerőre emelkedéséig, 
./J a helyi népszavazás rn egtartásá ig, vagy 
g) a 60. § (2) bekezdése szerinti időszak lejá rtáig. 
(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti esetben az ott rn egje lölt id őpo ntot követő harminc 

napon belül újabb, azonos tárgyú kérdést nem nyújthat be ugyanazo n szervező vagy ugyanazon, a 
34. § ( 1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kezd eményező . 

(3) Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgy t'.111ak, ha azok - akár részben - azonos 
vagy egymást ki zá ró kötelezettséget rónának a ké pvi se l ő -tes tül etre. 

39. § (1) A helyi népszavazás ra javaso lt ké rdést úgy kell rn eg foga lmazni , hogy arra 
egyértelrnüen lehessen válaszo lni , továbbá a helyi népszavazás ered ménye alapján a 
képviselő-testUlet el tudja dönteni , hogy terheli-e dö ntéshozata li kötelezettség, és ha igen, rnilyen 
döntés meghozata lára köteles. 

(2) A helyi népszavazásra javaso lt kérdés nem tartalmazhat szeméremsértő vagy más rn ódon 
megbotránkoztató kifejezést. 

13. A kérd és hiteles ítése 

40. § ( 1) Ha a kezdernényezés a helyi népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és 
rendeltetéséve l nyilvánva lóan e ll entétes, vagy nem fe lel rn eg a 35 . §-ban, a 36. §-ban és a 38. § 
( 1) és (2) bekezdésében foglalt fe ltéte leknek, továbbá ha az a l áí rásgyüjtő ív nem fe lel rneg a 
jogszabályi fe ltételeknek, a helyi vá lasztás i iroda vezetője a kérdést a benyújtásától számított öt 
napon belül határozattal e lutasítja, és a kérdést nem te1jeszti a helyi választási bi zottság e lé. Az 
elutasító határozat tartalmára és közlésére a Ve. 46. §, 47. §, 48. § (3) bekezdése és 50. § 
rendelkezése it kell alkalmazni. 

(2) A helyi választási iroda vezetőjének határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a 
szervező a kérdést ismételten benyújthatja. Az isrn ételten benyújtott kérd és hiteles ítését a helyi 
választási bi zottság napirendjére ke ll tü zni. 

(3) Ha a szervező a kérdést a helyi vá lasztás i iroda vezetője el utasí tó határozatának közlését 
követő ti zenöt napo n belCil nyújtja be isrnételten , a 38 . § alka lrnazásában az e l ső benyújtás 
idő pontját kell a kérdés benyújtása időpo ntj á n ak tekinteni. 

41. § ( 1) A helyi vá lasztás i bizottság a kérdés hite l esítésé rő l vagy annak rnegtagadásáról a 
benyújtásátó l szárnított harrninc napon belül dönt. A helyi vá lasztás i bi zottság a kérdést akko r 
hiteles íti , ha az az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfe lel. 
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(2) A szervező álta l benyújtott kérdés csak abban az esetben h i te l esíthető, ha az a l áírásgyüj t ő ív 
is megfe lel a jogszabályban fog lalt e l őí rásokn ak. 

42. § A helyi vá lasztás i bi zottság a kérdés hi te les ítéséve l kapcso latos határozatát nyo lc napon 
be lül az önkormányzat hi vatalos lapjába n vagy a helyben szokásos módo n közzéteszi. 

43. § ( 1) A kérdést hi te l esítő döntés ell eni jogorvos lat i h atár i dő eredményte len elteltét -
jogorvos lat esetén a törvényszék hite l es ítő határozatot helybenhagyó vagy a kérdést h ite l esítő 

döntésének a helyi választás i bizottságga l va ló közlését - követő öt napo n belül a helyi vá lasztás i 
iroda vezetőj e hi teles ítés i záradékkal látj a el az a l á írásgyüj tő ív mintapéldányát, és azt átadja a 
szervezőnek. Az a l á írásgyüjtő ív átadásá nak fe ltétele, hogy a sze rvező az adatkeze lést az 
acl atvéclelm i nyi Iván tartásba bejelentse. 

(2) A helyi vá lasztás i bizottság e lnöke a képv i se l ő-testLi l et tagjai vagy bizottsága álta l 
benyúj tott ké rdés hite l es ítésé rő l a kérdést hit e l es í tő elö ntés e ll eni jogorvos lat i h atá ri dő 

ered ménytelen e lte ltét - jogorvos lat esetén a törvényszék h i te l esítő határozatot helybenhagyó 
vagy a kérdést h i te l es ítő dön tésének közlését - követő öt napon be lül tájékoztatja a po lgármeste rt. 

14. Az aláírásgyüjtés 

44. § ( 1) Helyi népszavazás kitüzésére irányul ó vá lasztópo lgá ri kezdeményezést az 
a l á írásgyüjtő ív hiteles ítés i záradékkal ell átott min tapé lclá nyá ról készített máso laton lehet 
támogatni. A támogató aláírás nem vonható vissza. 

(2) Az a l á írásgyüjtő íven a saját kezü aláírás mell ett - az alá írás hi te lességének e ll e nő rzése 

cé lj ából - fe l kell tüntetni a vá lasztópolgá r olvasható csa lád i és utó nevét, személyi azonos ítóját, 
va lamint anyja nevét. A vá lasztó polgár adata inak a kérdésse l azo nos olda lon ke ll szerepe lni ük. 

(3) Az a l á írásgyüj tő íven az aláírást gyüjtő személy fe ltüntet i nevét és személyi azonosítóját, 
tová bbá az a l á írásgyüjtő ívet az aláírásáva l látj a el. 

(4) Egy vá lasztópolgár a kezdeményezést csak egyszer támogathatja, a tovább i aláí rása i 
érvényte lenek. 

45. § ( 1) Aláírás t a vá lasztópo lgárok zak latása nélkül - a (2) bekezdésben fog lalt kivétellel -
bá rh ol lehet gyüjteni. 

(2) Nem gyüj th e tő aláírás 
a) az aláírás t gy üjtő és az aláíró mun ka helyén munka idejében vagy mun kav iszonyból, i ll etőleg 

mun kavégzésre irányuló más jogv iszonybó l fakadó munkavégzési köte lezettsége teljesítése 
közben, 

b) a Magyar Honvédségnél és a központi áll ami gazgatás i szerveknél szo lgá lat i viszonyban l evő 

szemé l ytő l a szo lgá lati helyén vagy szo lgá lat i fe ladatának te lj es ítése közben, 
e) tömegközlekedés i eszközön, 
dJ áll ami , helyi és nemzeti ségi önkormányzati szervek hi vatali hely iségében, 
e) egészségügy i szo lgá ltató helyiségében, 
f) fe l sőo ktatás i és köznevelés i intézményben. 
(3) Az al áírásé rt az alá író vá lasztó polgár részére e l ő n yt adni vagy ígé rni til os. Az aláí ró 

vá lasztópolgár az aláírásért nem kérhet e l ő n yt, ill etve ne m fogad hat el e l ő n yt vagy annak ígéretét. 
46. § A 44. §-ban fog laltak nak nem megfe l e l ő vagy a 45. §-ban fog lalt rendelkezések 

megszegésével gyüj tött aláírás érvényte len. 

1 S. Az aláí rások e ll en ő rzése 

47. § ( ! ) A szervező az a l á írásgyüj tő ív mi ntapé ldányának hi te lesítési záradékka l történő 
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ellátását követő harminc napon belü l, egy alka lommal nyC1jthatja be a helyi népszavazás 
kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés a l áírásgyüjtő íveit a helyi választási 
bi zottsághoz az aláírások ellenőrzése céljából. 

(2) A késedelmesen, pótlólag, valamint a nem a szervező által benyújtott a l á írásgyüjtő íven 
sze replő aláírás érvénytelen. 

48. § Az aláírásgyüjtő ív benyújtását követően a sze rvező nem vo nhatja vissza a 
kezdeményezést. 

49. § (1) A helyi választási bizottság gondoskod ik az aláírások e ll enő rzésérő l. A 47. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott aláírásgyűjtő íven l évő , továbbá a 45. §-ban foglalt rendelkezések 
megszegésével gyüjtött aláírást a helyi választási bizottság nem e ll e n őrz i. 

(2) Az aláírás ellenőrzése so rán meg kell vizsgálni a 44. §-ban fog lalt követelmények 
teljesülését, azonosítani kell a kezdeményezést aláíró polgárt, meg kell állapítani , hogy 
rendelkezik-e vá lasztójogga l, továbbá meg kell állapítani az érvényes aláí rások számát . 

(3) A kezdeményezést aláíró polgár azo nosítását és vá lasztójoga megá ll apítását az a l áí rásgyC1jtő 

íven feltüntetett adata inak a központi névjegyzék adataival va ló összevetéséve l kell elvégezni. 
(4) Az aláírások tételes e ll enő rzését add ig ke ll fo lytatni , amíg bizonyossá nem vá lik , hogy az 

érvényes aláírások száma a vá lasztópo lgárok hel yi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
számát eléri vagy az alatt marad . 

(5) Az aláírások e ll e n ő rzése so rán a szervező képviselője jelen lehet. 
(6) Az aláírások e ll enőrzését az a láírásgyC1jtő ívek benyújtásától számított negyvenöt napon 

belül kell lefolytatni. 
50. § Ha az érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

számot, az aláírások ellenőrzésének eredményéről - az azt megá ll ap ító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított nyo lc napon belül - a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a 
polgármestert. 

16. A személyes adatok védelme 

51. § ( 1) A választópolgár és az aláírást gyüjtő polgár a l áírásgyüjtő íven fe ltüntetett adata i nem 
nyi lvánosak, azokról - az aláírást e ll e n őrző szerv álta l az aláí rások érvényességének 
megá ll ap ítása cé ljából vezetett technikai nyilvántartás kivételével - másolatot készíteni ti los. 

(2) A vá lasztópo lgár és az aláírást gyüjtő polgár adatait , va lamint a technikai nyil vá ntartást a 
vá lasztás i szervek és a törvényszék e ll e n őrizhetik. 

(3) A sze rvezőknek a be nem nyújtott aláírásgyüjtő íveket a benyújtásukra rendelkezésre áll ó 
hatá ridő lej ártát követő három napo n belül meg kell semmisíten iük, és er rő l jegyzőkönyvet ke ll 
készíteniük. A jegyzőkönyvet három napo n belül a helyi választási bizottságnak át kell adni . 

(4) A benyújtott aláírásgyüjtő íveket, va lamint a technikai nyil vántartást a helyi választási iroda 
az érvényes aláírások számának megállapítását követő hannincadik és negyvenötödik nap között 
megsemmisíti. 

(5) A szervező személyes adatait - a kezdeményezés benyújtására va ló jogosultsága ellenőrzése 
és a kapcsolattartás céljából - a választási szervek és a törvényszék kezeli , azokat - a 37. § alapján 
nyilvánosságra hozott adatok kivételével - törölni kell 

a) a 38. § ( 1) bekezdés a)-e) pontja szerinti időpontot követő harmincötöd ik és negyvenedik 
nap között, 

b) a 38. § (2) bekezdésében foglalt tilalommal kapcsolatos jogorvoslat esetén a jogorvoslat 
elbírálását követő öt napo n belül , vagy 

e) a népszavazás e lrend e l ésérő l szóló határozat jogerőre eme lkedését követő öt napo n be!Lil. 
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17. A he lyi népszavazás elrende lése 

52. § A polgá rmester a törvényben fog lalt fe ltételeknek 111egfe l e l ő kezdeményezést a 43. § (2) 
bekezdése vagy az 50 . § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legköze lebbi testületi ülésen 
bejelenti. 

53. § A helyi népszavazás e lren de l ésé rő l az 52. § szerin ti beje lentést követő har111inc napo n 
belül dönt a képv i se l ő- testül et. 

54. § A képv i se l ő-tes tül et bizottsága, va lamint tagjai a helyi népszavazás elrende lésé ig 
visszavonhatj ák az álta lu k benyújtott helyi népszavazás i kezde111 ényezést. 

55. § ( 1) A képv i se l ő -tes tület helyi népszavazás e lrende l ésérő l szó ló határozata ta rta l111 azza a 
helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkez ik a helyi népszavazás kö l tségvetésérő l. 
A kérd ést a kezdeményezésben megfoga l111 azott fo r111 ában ke ll helyi népszavazás ra bocsátani . 

(2) A helyi népszavazás e l rend e l ésérő l szó ló hatá rozatot az önko rmányzat hi vatalos lapj ában, 
ill etve a helyben szokásos módon közzé kell tenni . A po lgá rmester a helyi népszavazás 
e l rende l ésérő l tájékoztatja a helyi vá lasztás i bi zottság elnökét. 

18 . Jogorvoslatok 

56. § ( 1) Az a l á írásgyűj tésse l és az aláírások e ll enő rzéséve l kapcso latos jogorvos lat 
benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló ha tá ri dő öt nap. Ha a h atáridő utolsó napja nem 
munkanapra es ik, a h a tá ridő csak az azt követő legköze lebb i munka napon j ár le. 

(2) Az aláírásgyüj tésse l ka pcso latos kifogás elbírálása a helyi vá lasztás i bizottság hatáskörébe 
tartozik. A helyi vá lasztás i bizottság határozata ell eni fe ll ebbezést a terül eti vá lasztási bizottság 
bírálj a el. 

57. § ( 1) A helyi vá lasztás i bi zottságnak a kérdés hi te les ítéséve l kapcso latos döntése ell eni 
fe lül vizsgá lati kérelmet - a törvényszékhez c ímezve - úgy ke ll benyúj ta ni, hogy az a határozat 
közzétételét követő ti zenöt napon belül megérkezzen a helyi vá lasztás i bi zottsághoz. Ha a 
hatá rid ő utolsó napja nem munkanapra es ik, a hatá rid ő csak az azt követő legköze lebbi 
munkanapon jár le. 

(2) A helyi vá lasztás i bi zottság a fe lül vizsgá lati kérelmet a beérkezését követő öt napon belül 
111egkü ldi a törvényszéknek. Ha a fe lül vizsgá lati kérel111 et közvet lenül a törvényszékhez 
nyújtották be, ar ról a tö rvényszék haladékta lanul tájékoztatja a helyi vá lasztás i bizottságot. 

(3) A törvényszék a fe lülvizsgá lat i kére l111 et harminc napo n be lül bírálja e l. A tö rvényszék a 
helyi vá lasztás i bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt 111 egvá ltoztatja; elö ntése e ll en 
további jogorvos latnak helye nincs. 

58. § ( 1) A képv i se l ő-tes tül et he lyi népszavazást e l re n de l ő , vala111 in t köte l ezőe n e lren de l endő 

helyi népszavazás e lrendelését e lutas ító határozata ell en i re lülvizsgá lati kérelmet - a 
törvényszékhez címezve - úgy ke ll benyúj tani , hogy az a határozat közzététe lét követő tizenöt 
napon belül 111 egérkezzen a helyi vá lasztás i bizottsághoz. 

(2) A helyi vá lasztás i bi zottság a fe lül vizsgá lati kérel111 et a beérkezését követő öt napon belül 
megküldi a törvényszéknek. A helyi vá lasztás i bizottság elnöke a fe lülvizsgá lat i kérele111 
benyúj tásáról haladéktalanul tájékoztatj a a polgá rmestert. 

(3) Az ( 1) bekezdésben meghatározott e ljárásban a törvényszék a határozat érd emében csak 
akkor fo lytat vizsgá latot, ha az a l á írásgyüjtő ív hi te les ítése és a helyi népszavazás elrende lése 
között a körülményekben olya n lényeges vá ltozás következett be, amelyet a kérdés 
hite l es ítésé rő l , vagy az azza l sze111beni fe lül vizsgá lati ké re l e 111rő l hozott dö ntés so rán a helyi 
vá lasztás i bi zottság, ill etve az 57. § szerin ti elj árásban a törvényszék nem vehetett figye lembe, és 
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a döntést érd emben befo lyáso lhatja. A tö rvényszék nem vizsgá lj a érdemben azt a fe lülvizsgá lat i 
kérelmet, amelyben a ké re lmező a kérdés tarta lmát ill ető , valamint a hiteles ítéssel összefü ggő 
alkotmányossági aggá lyokra hi vatkoz ik . 

(4) A törvényszék a fe lül vizsgá lati kérelm et harminc napo n be lül bírálj a el. A törvényszék a 
képv i se l ő-tes tí.i l e t határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmi síti , és a képv i se l ő- testül e tet új 
határozat meghozatalára köte lezi. 

19. A helyi népszavazás kö tőe reje 

59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fe le érvényesen szavazott, 
és eredményes, ha az érvényesen szavazó vá lasztópol gá rok több mint fe le a megfo ga lmazott 
kérdés re azonos választ adott. 

60. § ( 1) A képviselő-testí.il et - ha a helyi népszavazás döntés i kö telezettséget ke letkeztet -
köteles a helyi népszavazás napjátó l számított száznyol cvan napon belül az érvényes és 
eredményes helyi népszavazás döntésének megfe l e l ő rendeletet mega lkotni vagy határozatot 
hozni. 

(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazássa l hozott döntés a képv i se l ő- testül etre a 
helyi népszavazás napj átó l - ha a helyi népszavazás rendeleta lkotás i kötelezettséget keletkeztet, a 
rendelet kihirdetésétő l - számított egy év ig köte l ező. 
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