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E l ő t e r j e s z t é s  
 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001.(06.01.) Ör. számú 
rendeletének felülvizsgálatáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A 8/2001.(06.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezését, és helyébe új rendelet 

megalkotását az alábbiak miatt javasoljuk: 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló, 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 
részletesen szabályozza a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó előírásokat, az 
önkormányzat képviselő-testületének a tárgykörrel kapcsolatos rendeletalkotási 
jogkörre a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok 
számának meghatározására korlátozódik. 
 
Ezen okból a 8/2001. (06.01.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére, és új, a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges 
választópolgárok számának meghatározását tartalmazó rendelet megalkotására van 
szükség. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt rendelettervezet elfogadását, a 
rendelet megalkotását. 
 

2. Az Nsztv. hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt a népi kezdeményezés 
jogintézménye is.  

 
       A népi kezdeményezés intézményének megszűnése miatt az SZMSZ 59.§-ának           
módosítására van szükség, a jogintézmény rendeletből való kivezetéséhez. 
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt rendelettervezet elfogadását, a 
rendelet megalkotását. 

 
Fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testület a rendelet-tervezetek megvitatására és 
azok elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 5. 
 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Összeállította: dr. Hajdu Boglárka jogi előadó, Szervezési Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (IX….) önkormányzati rendelete 

 
 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 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) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A helyi népszavazást legalább Biatorbágy város választópolgárai 25%-nak 
megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.  
 

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

             (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Biatorbágy                   
Nagyközség Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 8/2001.(06.01.) Ör. számú önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
    polgármester      jegyző 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (IX….) önkormányzati rendelete 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló Biatorbágy Város Képviselő-testületének 3/2011.(02.25.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 59. §-nak helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„A helyi népszavazás 

 
59.§ A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.” 

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

 
 
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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