Javaslat helyi népszavazás
elrendelésére

Ózd, 2013. szeptember 26.

Előterjesztő: Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. augusztus 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen tájékoztattam Önöket, hogy
2013. május 10-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke,
Janiczak David népszavazást kezdeményezett az alábbi kérdésben:
„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kulturgyár„ keretén belül a
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város képviselőtestülete visszavonja?”
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 47. § (1)
bekezdése d) pontja alapján a helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az
önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál.
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 58. §-a alapján:
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik az Ötv. 47. § (1) bekezdés
a)-c) pontjában felsoroltak, valamint a helyi önkormányzati választáson választásra
jogosult állampolgárok húsz százaléka.”
(2) A Képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást az Ötv. 46. § (1) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott számú
választópolgár kezdeményezése esetén.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 135. §-a alapján a Helyi
Választási Bizottság a benyújtott aláírásokat ellenőrizte, az ellenőrzés eredményének
ismertében meghozta a 3/2013. (VIII. 13.) HVB számú határozatát, amely szerint az
összegyűjtött 8713 aláírásból 6884 hiteles volt.
Ózd város választópolgárainak száma a 2012. évi adatok szerint 29.503 fő, amelynek 20 %-a
5900 fő, tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi alapszervezetének helyi
népszavazásra irányuló kezdeményezése eredményes.
A Ve. 139. §-a kimondja, hogy a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a
polgármester bejelentését követő 30 napon belül kell döntenie a képviselő-testületnek.
A Ve. 4. § (1) bekezdése szerint a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell
kiírni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a
Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő
napra. A Ve. 141. § alapján a népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás
elrendelésével egyidejűleg tűzi ki az attól számított 4 hónapon belüli időpontra.
Fentieket figyelembe véve javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a népszavazásra javasolt
kérdés tekintetében rendelje el a helyi népszavazást, és a népszavazás időpontját 2013.
december 8. napjára tűzze ki.

A népszavazás becsült költségét a Pénzügyi Osztály megtervezte a 2010. évi önkormányzati
választás tényleges kiadásait alapul véve. A kalkuláció alapján a népszavazás összköltsége
13.586.000,-Ft, amelynek fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében kell
biztosítani.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (IX.26.) határozata
helyi népszavazás elrendeléséről

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 58. §-ában foglaltak szerint
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ózdi Alapszervezetének Elnöke, Janiczak David
által benyújtott kezdeményezés alapján 2013. december 8. napjára helyi népszavazást
rendel el az alábbi kérdésben:
„Egyetért Ön azzal, hogy Ózd város ne vegyen részt a „Kulturgyár„ keretén belül a
„Multifunkcionális Nemzetiségi és Roma Kulturális, Oktatási Központ” elnevezésű
projektelem megvalósításában és az e tárgykörben hozott határozatot a város képviselőtestülete visszavonja?”

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jegyző

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. december 8.
napjára kitűzött helyi népszavazás költségeire a 2013. évi költségvetésében összesen
13.586.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
Helyi népszavazás várható költségei
Dologi kiadások
Választási névjegyzék, választási értesítő készítése
Választási értesítők borítékolása, kiküldése
Hirdetmények, lakossági tájékoztatók költsége
Szavazólapok elkészítése
Papír, irodaszerek, egyéb anyagok
Szállítási költségek, üzemanyag
Élelmezési költségek
Egyéb különféle költségek (telefon, őrzés, takarítás,
bérleti díj stb)
Dologi kiadások összesen

adatok ezer forintban

1 500
1 500
350
1 000
800
250
250
500
6 150

Személyi juttatások
SZSZB tagok tiszteletdíja (37*3*20.000.- Ft)
HVB választott tagjainak, póttagjainak tiszteletdíja
A választásban résztvevők díjazása (HVI tagok,
jegyzőkönyvvezetők, jogi ellenőrök,futárok, szervezési,
üzemeltetési, pénzügyi feladatokat ellátók)
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Várható kiadások mindösszesen

Határidő: azonnal, illetve a 2013. évi költségvetés módosításakor
Felelős:
Jegyző
Pénzügyi Osztályvezető

2 220
135

3 500
5 855

1 581
13 586

