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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A helyi népszavazási kezdeményezés bejelentéséről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Barabás József (2051 Biatorbágy, Tavasz utca 11.), Bodorkos Ádám (2051 Biatorbágy, 
Káposztáskert utca 1/A, 2/10), Csepregi Miklós Károly (2051 Biatorbágy, Kolozsvári utca 
6/B), Horváth András (2051 Biatorbágy, Gábor Áron utca 5.), Lóth Gyula (2051 Biatorbágy, 
Rosenbach János utca 10.) önkormányzati képviselők (továbbiakban: Kérelmezők) helyi 
népszavazásra javasolt kérdést nyújtottak be a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (a 
továbbiakban: HVI vezető) a kérdés hitelesítése céljából. 
 
A benyújtott kérdés a következő volt: 
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút Biatorbágy belterületi szakasza 
ne a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon kerüljön kiépítésre?” 
 
 
Biatorbágy Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a helyi népszavazás 
kezdeményezése céljából benyújtott kérdés hitelesítését az 1/2020.(IX.8.) számú 
határozatával megtagadta.  
 
A HVB 1/2020.(IX.8.) számú határozatával szemben felülvizsgálati kérelem került 
előterjesztésre.  
 
A Budapest Környéki Törvényszék a 2020. október 20. napján kelt, 101.Kpk.720.123/2020/6. 
számú végzésében a HVB 1/2020.(IX.8.) számú határozatát megváltoztatta, és a 
Kérelmezők „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút Biatorbágy belterületi 
szakasza ne a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon kerüljön kiépítésre?” tárgyában 
kezdeményezett helyi népszavazási kérdését hitelesítette. 
 
A HVB elnöke 2020. október 29. napján kelt levelében tájékoztatott arról, hogy a Helyi 
Választási Bizottsághoz a végzés 2020. október 29. napján érkezett meg a Budapest 
Környéki Törvényszéktől. A tájékoztató és a végzés jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A HVB elnöke a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló, 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Nsztv.) 43. § (2) alapján, határidőn belül tájékoztatott a döntésről. 
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A polgármesternek az Nsztv. 52.§-a értelmében a HVB tájékoztatásának kézhezvételét 
követő legközelebbi testületi ülésen a kezdeményezést be kell jelentenie. Ennek megfelelően 
a jelen testületi ülésen az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút 
Biatorbágy belterületi szakasza ne a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalon kerüljön 
kiépítésre?” tárgyában a helyi népszavazási kezdeményezést bejelentem. 

Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló, 2013. évi CCXXXVIII. törvény  54. §-a alapján a 
Kérelmezők, mint a képviselő-testület tagjai a helyi népszavazás elrendeléséig 
visszavonhatják az általuk benyújtott helyi népszavazási kezdeményezést.  
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló, 2013. évi CCXXXVIII. törvény 53. §-
a értelmében, a helyi népszavazás elrendeléséről a bejelentést követő harminc napon belül dönt 
a képviselő-testület. 
 
 

Biatorbágy, 2020. október 29.  

 Tarjáni István 

   



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 
/2020. (X. 29.) határozata 

 
 

A helyi népszavazási kezdeményezés bejelentéséről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- Testülete megtárgyalta a helyi népszavazási 

kezdeményezés bejelentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 

Tarjáni István polgármester bejelentését az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest-

Balaton kerékpárút Biatorbágy belterületi szakasza ne a Szabadság út – Nagy utca 

nyomvonalon kerüljön kiépítésre?” helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában, 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Szervezés 
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