
Előterjesztés  

Előterjesztő:Csicsmanczai Tamásné polgármester 

Indítvány érkezett Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselői részéről a rendkívüli ülés 
megtartására. 

A sürgősség indoka,hogy a Képviselő-testület Népszavazási kezdeményezést kíván benyújtani 
a Pilisszántói Helyi Választási Irodánál és ehhez a helyi rendeletet célszerű felülvizsgálni. 

A képviselő-testület népszavazást kezdeményez arról,hogy a pilisszántói 0182/52 hrsz-ú 
ingatlanból 12.205m2 értékesítésre kerüljön transzformátorállomás létesítésére. Az ingatlan 
értékesítéséből a Képviselő-testület tornatermet kíván építeni. 

Jogszabályi háttér: 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pilisszántó Község Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (X.28.) számú rendeletének 11. § (3) 
pontja: A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze, a települési 
képviselők egynegyedének,a képviselő-testület bizottságának,valamint a kormányhivatal 
vezetőjének indítványára. 

A polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 5 napon belüli időpontra hívhatja össze.  

Mötv. 44§ Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők 
egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a 
testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi 
ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 
napirendjének meghatározásával. 

Javasolt napirendi pont: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1995 
(XII.16.) számú rendeletének felülvizsgálata, és A helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása. 

Ülés időpontja:2017.január 25. szerda 7.30 

Helyszín:Pilisszántó Község Önkormányzat Tanácsterem 

 

Tisztelt Képviselők! 

Előterjesztő:Csicsmanczai Tamásné polgármester 

Jelenlegi helyzet:A Képviselő-testület kifejezte abbéli szándékát,hogy a Pilisszántói 0185/52 
hrsz-ú ingatlanból 12.205m2 nagyságú területrész transzformátorállomás létesítése céljából 
történő eladásáról –mely eladásból egy tornaterem megépítését finanszíroznák - népszavazást 
tart,tekintettel az ügy fajsúlyára és fontosságára.  

Az ügy nem tűr halasztást. A hatályban lévő helyi jogszabály felülvizsgálatra került. 

2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról (továbbiakban NSZ tv.) hatályba 
lépését követően hatályát veszítette az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 



szóló 1998. évi III. törvény, valamint hatályát vesztette a helyi önkormányzatokról szóló 1990 
évi LXV. Törvény idevonatkozó rendelkezései. 

A népi kezdeményezés helyébe az európai polgári kezdeményezési kategória lépett. 

Korábban az Ötv. 50 § (2) bekezdése adott felhatalmazást arra,hogy önkormányzati rendelet 
szabályozza a helyi népszavazást és népi kezdeményezés feltételeit,az eljárás szabályait. 

Az törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 

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

(2) Nem lehet helyi népszavazást tartani 

a) a költségvetésről és a zárszámadásról, 

b) a helyi adókról, 

c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről, 

d) a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. 

33. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben 
törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő. 

34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 

a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede, 

b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet 
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 
százalékánál. 

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. 

59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen 
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

60. § (1) A képviselő-testület - ha a helyi népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet - 
köteles a helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és 
eredményes helyi népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni vagy határozatot 
hozni. 

(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a 
helyi népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget 
keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított egy évig kötelező. 

Az NSZ tv. részletesen meghatározza a helyi népszavazás eljárás rendjét és a  34§-a illetve 
92§-a már csak  arra ad rendeletalkotási felhatalmazást az önkormányzat részére,hogy a 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát meghatározza.Ez a szám 



nem lehet kevesebb a választópolgárok 10%-nál és nem lehet több a választópolgárok 25%-
nál. 

A korábbi rendeletben 20%  illetve 25 % szerepelt. 

Javaslom  20%-ban ezt  számot meghatározni. 

Hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az alábbiak szerint szabályozza az előzetes 

hatásvizsgálat előírásait. 

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodórészletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várhatókövetkezményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által 
előterjesztendőtörvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati 
rendelet esetén ahelyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet 
rendelkezhet úgy,hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz 
előkészítőjeelőzetes hatásvizsgálatot végez. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várhatókövetkezményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyifeltételeket. 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása: közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik 

A tervezett jogszabály költségvetési hatása: Elfogadása esetén az Nsz tv 82§ szerint a 
népszavazást a helyi költségvetésből kell biztosítani. 

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációban változás 
nem következik be. 

A tervezett jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának 
következménye:jogszabály változás miatt szükséges a rendelet elfogadása 

A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:a rendelet végrehajtásának 
nincs a környezetre és egészségre gyakorolt hatása. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:A 
helyi választási iroda és a választási bizottságok tagjainak megbízását időközönként 
aktualizálni szükséges,helyi népszavazás tartása esetén a szükséges forrásokat az 
önkormányzat költségvetésében biztosítani szükséges. 

Rendelettervezet az előterjesztés melléklete 



 

Rendeletalkotási javaslat: 

Javaslom a Képviselő-testületnek,hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról szóló rendeletet alkossa meg illetve a korábbi rendeletét- 13/1995 
(XII.16.) számú- helyezze hatályon kívül. 

A támogató döntéshez a Mötv. 50§-a és 42§ (1) pontja alapján minősített többség szükséges. 

A döntéshozatal a Mötv 48§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 

 

Rendelet tervezet 

 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017 (I.26.) számú önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 
Helyi Önkormányzatiról  szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42§ (1) bekezdésében kapott 
hatáskörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről,valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92.§-ban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ A helyi népszavazás kezdeményezésére a népszavazási eljárás lefolytatására a 
népszavazás kezdeményezéséről,az európai polgári kezdeményezésről,valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII törvényben foglaltak az irányadóak. 

2.§ A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni,ha azt a település 
választópolgárainak 20%-a kezdeményezte. 

3.§ Hatályát veszti Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/1995 (XII.16.) számú rendelete. 

4§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

CsicsmanczaiTamásné     dr. Dinnyés Viktória 

polgármester        jegyző 



 

 

 

Általános indokolás 

A népszavazás kezdeményezéséről,az európai polgári kezdeményezésről,valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013 évi CCXXXVIII törvény részletes szabályokat tartalmaz a 
helyi népszavazás kezdeményezéséről a képviselő-testületnek csak a népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számával kapcsolatosan ad felhatalmazást. 

Részletes indokolás 

1§-hoz:A rendelet területi hatályát szabályozza. 

2§-hoz:A rendelet meghatározza a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges létszámot. 

3§-hoz:Az e tárgykörű korábbi rendelet hatályon kívül helyezése 

4§-hoz:A hatályba lépés ideje. 

 

 

 

 

 

 

 


