
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Önkormányzati Bizottsága Elnökétől 
Ikt. sz: LMKOH/2/27/2017. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2017. augusztus 24-én, 
a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt bizottsági  

ülésről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
97/2017. (VIII. 24.) ÖB hat. I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének  …../2017. (….)önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges számú választópolgárok számáról II. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
98/2017. (VIII. 24.) ÖB hat. Zárt ülési határozat 
     Eltérő nyitvatartási kérelem elbírálása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati 
Bizottsága 2017. augusztus 24-én, 08.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli nyílt bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Adonyi Lajos alpolgármester 
      dr. Sápi Tibor alpolgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok 
      Péli Szilveszter települési képviselő 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő 
jelen van.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Nincs. Aki a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:        Előterjesztő: 
 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Basky András 
 …../2017. (….) önkormányzati rendelete a helyi népsza-  polgármester 
vazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgá- 
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rok számáról 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé- 
nek …./2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

Zárt ülés 
 
1./ Eltérő nyitvatartási kérelem elbírálása    Belusz László  
          ÖB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
számú választópolgárok számáról 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
Belusz László ÖB elnök 
2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény, s ezzel egy időben hatályon kívül helyezték a népszavazásról 
szóló szabályokat. Ez elveti a helyi népszavazásról szóló helyi rendeletet, valamint az 
önkormányzati SzMSz-t is. 
Az NSZ tv. III. fejezete rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és VI. fejezete a 
helyi népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a népi 
kezdeményezés intézménye megszűnt. 
Új helyi rendelet: 
Az 1. § rögzíti a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát. Az 
önkormányzat jelenleg hatályos rendelete 10 %-ban határozta meg a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgár számot, jelenleg a rendelet-tervezetben 
15 %-ra van javaslat. 
A 2. § tartalmazza a rendelet hatályba léptető rendelkezését. 
A 3. § tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 15/2005. (IV. 21.) önkormányzati 
rendeletének hatályon kívül helyezését. 
Az SzMSz 37. §-át módosítja  az SzMSz módosításáról szóló rendelet-tervezet úgy, 
hogy abból kikerül a népi kezdeményezés, valamint az eljárási rendre utaló 
szabályozás tekintettel arra, hogy az önkormányzat csak a helyi népszavazáshoz 
szükséges választópolgárok számát rögzítheti. 
A 2. § az SZMSZ IV. fejezet címében a „népszavazás és népi kezdeményezés” 
szövegrész helyébe a „helyi népszavazás” szöveg kerül. 
A 3. § a hatályon kívül helyezendő részeket tartalmazza, ami érinti az SZMSZ 15. 
alcímében a „népi kezdeményezés” szövegrész hatályon kívül helyezését, valamint az 
SZMSZ 2. melléklete 17. pontjának hatályon kívül helyezését.  
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Ez utóbbival a polgármesteri hatáskörből kikerül az a szabályozás, mely szerint a 
polgármesternél kezdeményezhető a népszavazás, tekintettel arra, hogy az NSZ tv. a 
III. fejezetében részletesen szabályozza e tárgykört, így az önkormányzati rendelet 
azzal ellentétesen nem tartalmazhat előírást. 
Kérdezem Muhariné Mayer Piroskát, hogy kíván-e hozzászólni? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Nem kívánok különöset, mert az anyagban minden le van írva, talán annyit, hogy a 
népi kezdeményezés intézménye teljesen megszűnt. Korábban nekünk a rendeletünk 
erről is szólt. Ugyanazok a szabályok vonatkoztak rá, mint a helyi népszavazásra. A  
2013-as törvény hatályba lépésével a népi kezdeményezés intézménye egy az egyben 
megszűnt. A helyi népszavazásnál meg van határozva törvényben, hogy maximum 
mennyi százalékos lehet a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok száma. Egyebekben a törvény a teljes népszavazási eljárási rendet 
maximálisan leszabályozza. 
A II. fejezet, ahogy azt elnök úr is elmondta, az SZMSZ módosítását tartalmazza. A 
polgármester úrnak volt olyan hatásköre, hogy hozzá lehetett volna benyújtani a 
népszavazás kezdeményezését, de miután a törvény ezt részletesen leszabályozza és 
azt is megmondja, hogy kihez kell benyújtani ezt a kezdeményezést, hogy nem a 
polgármester úrhoz, hanem a Helyi Választási Bizottsághoz, innentől kezdve ezt a 
hatáskört hatályon kívül kell helyezni az SZMSZ-ből, illetve megfelelő módon a népi 
kezdeményezés szövegrészt is hatályon kívül kell helyezni. Köszönöm. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezeteket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2017. (VIII. 24.) ÖB hat. 
I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2017. (….) 
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
számú választópolgárok számáról 
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadja az előterjesztés mellékletét képező  
                                 rendelet-tervezeteket. 
 
   Határidő: 2017. augusztus 24. 
   Felelős:     ÖB 
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Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjának végéhez érkeztünk, 
megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, ülésünket a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta  
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


