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Tisztelt Képviselő-testület!
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 50.
§-a alapján Dr. Szalai László Tata Város Helyi Választási Bizottságának elnöke 2022.
május 5-én az alábbiakról tájékoztatott.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2022. április 29. napján tartott ülésén az alábbi
három helyi népszavazási kérdésben a csatolt határozataiban megállapította az aláírások
ellenőrzésének eredményességét:
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már
meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”
(2/2022. (IV.29.) határozat)
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési
szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”
(3/2022. (IV.29.) határozat)
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési
szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”
(4/2022. (IV.29.) határozat)
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A határozatokra vonatkozóan a jogorvoslati határidő eltelt, jogorvoslati kérelem nem érkezett,
így Tata Város Helyi Választási Bizottságának 2/2022. (IV.29.), 3/2022. (IV.29.) és 4/2022.
(IV.29.) határozatai 2022. május 5-én jogerőre emelkedtek.
A Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatott továbbá a helyi népszavazási eljárás
folyamatáról, amely a mai napig az alábbiak szerint alakult.
Szalay Ildikó szervező 2020. július 20-án az Nsztv. alapján helyi népszavazást kezdeményezett
az alábbi három kérdésben:
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már
meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?”
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési
szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”
- „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési
szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”
Tata Város Helyi Választási Bizottsága a helyi népszavazási kérdések hitelesítése tárgyában
2020. augusztus 14-i ülésén hozott döntést.
Az első kérdés esetében Tata Város Helyi Választási Bizottsága a 10/2020. (VIII.14.)
határozatában a kérdés hitelesítését megtagadta. A határozat ellen benyújtott jogorvoslati
kérelmet követően a Győri Törvényszék a 103.KPk.720.085/2020/5. számú végzésében a
10/2020. (VIII.14.) határozatot megváltoztatta és a benyújtott kérdést hitelesítette. A végzés
2020. október 13-án érkezett meg a Helyi Választási Bizottsághoz.
A második kérdés esetében Tata Város Helyi Választási Bizottsága 11/2020. (VIII.14.)
határozatában a kérdést hitelesítette. A határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet
követően a Győri Törvényszék a 103.KPk.720.084/2020/5. számú végzésében a 11/2020.
(VIII.14.) határozatot helybenhagyta. A végzés 2020. október 12-én érkezett meg a Helyi
Választási Bizottsághoz.
A harmadik kérdés esetében Tata Város Helyi Választási Bizottsága 12/2020. (VIII.14.)
határozatában a kérdést hitelesítette. A határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet
követően a Győri Törvényszék a 103.KPk.720.086/2020/5. számú végzésében a 12/2020.
(VIII.14.) határozatot helybenhagyta. A végzés 2020. október 13-án érkezett meg a Helyi
Választási Bizottsághoz.
A szervező a népszavazásra javasolt kérdést tartalmazó, hitelesített aláírásgyűjtő ív
mintapéldányát 2020. október 13-án vette át Tata Város Helyi Választási Iroda vezetőjétől. Az
aláírásgyűjtésre 30 nap állt rendelkezésre, melynek határnapja 2020. november 12. napja volt.
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A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló
483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a helyi népszavazási eljárás 2020.
november 6. napján megszakadt, ettől az időponttól aláírások nem voltak gyűjthetők.
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény
4. § (7) bekezdése alapján 2020. november 11. napján a szervező a 2020. november 6-ig
gyűjtött aláírásokat tartalmazó aláírásgyűjtő íveket átadta megőrzésre a Helyi Választási
Irodának.
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a Tv1. 4. § (7) és (8) bekezdésétől eltérően, ha a helyi
népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a Tv2.
4. § (6) bekezdése alapján szünetelt, a helyi választási iroda vezetője 2022. április 10-én új
hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek.
A szünetelés időtartama az Nsztv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem
számít be.
2022. április 10. napján Dr. Horváth József jegyző, Tata Város Helyi Választási Iroda vezetője
az új hitelesítéssel ellátott aláírásgyűjtő ív mintapéldányait átadta a szervezőnek, aki azt átvette.
A 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a szervezőnek az
aláírásgyűjtésre további hét (7) nap állt rendelkezésre, melynek kezdő időpontja 2022. április
11. napja (hétfő) volt.

Az Nsztv. 47. § (1) bekezdése szerint a szervező az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának
hitelesítési záradékkal történő ellátását követő harminc napon belül, egy alkalommal nyújthatja
be a helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a
helyi választási bizottsághoz az aláírások ellenőrzése céljából.
(2) A késedelmesen, pótlólag, valamint a nem a szervező által benyújtott aláírásgyűjtő íven
szereplő aláírás érvénytelen.
2022. április 10. napján Szalay Ildikó szervező tájékoztatta dr. Horváth József HVI vezetőt,
hogy az aláírásgyűjtést nem kívánja tovább folytatni, és 2022. április 10. napján az aláírásgyűjtő
ív mintapéldányát, valamint a 2020. november 11. napján a HVI részére leadott és a HVI által
a helyi népszavazási eljárás szünetelése alatt a HVI-ben megőrzött sértetlen, és bontatlan
dobozban tárolt aláírásgyűjtő íveket az Nsztv. 47. (1) bekezdésében foglaltak szerint benyújtotta
a helyi választási irodában a Helyi Választási Bizottsághoz az aláírások ellenőrzése céljából.
Az átadott aláírásgyűjtő ívek száma a szervező nyilatkozata szerint az első kérdés esetében 714
db, a második kérdés esetében 713 db, a harmadik kérdés esetében 713 db.
2022. április 11. napján Dr. Horváth József HVI vezető tájékoztatta a Helyi Választási Bizottság
tagjait az aláírásgyűjtő ívek leadásáról és az aláírások ellenőrzésének megkezdéséről.
Az aláírások ellenőrzésére rendelkezésre álló időtartam az Nsztv. 49. § (6) bekezdése
értelmében az aláírásgyűjtő ívek benyújtásától számított 45 nap.
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Az aláírások ellenőrzése a Nemzeti Választási Rendszer aláírásellenőrző modulja segítségével
történt. Az ellenőrzések technikai nyilvántartásának kezeléséért a Helyi Választási Iroda
felelős. Az Nsztv. 51. §-a értelmében az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adatok nem nyilvánosak,
azokat kizárólag a választási szervek és a törvényszék ellenőrizhetik.
Az Nsztv. 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzati rendeletben kell meghatározni a
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát., ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál.
Az Nsztv. 34. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi
népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár
kezdeményezte.
Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazta az önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséről
szóló 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete értelmében a helyi népszavazás
elrendeléséhez Tata város választópolgárainak legalább 20 %-nak a kezdeményezése
szükséges.
Az Nsztv. 34. § (3) bekezdése értelmében a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok
számát a központi névjegyzéknek az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal történő ellátásának
napján érvényes adatai alapján kell megállapítani.
Az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésének napján – 2020. október 13-án - a tatai választópolgárok
száma a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 20.790 fő. 2020. október 13-án a helyi
népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok száma - azaz a választópolgárok 20 %a - 4.158 fő.
Az Nsztv. 49. § (4) bekezdése alapján az aláírások tételes ellenőrzését addig kell folytatni, amíg
bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma a választópolgárok helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges számát eléri, vagy az alatt marad. Ezért a fennmaradó
aláírásgyűjtő íveken szereplő aláírások ellenőrzésére nem került sor.
Az Nsztv. 51. § (4) bekezdése szerint a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai
nyilvántartást a helyi választási iroda az érvényes aláírások számának megállapítását követő
harmincadik és negyvenötödik nap között megsemmisíti.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2022. április 29. napján tartott ülésén a három helyi
népszavazási kérdésben az aláírások ellenőrzéséről az alábbi megállapításokat tette:
Az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már
meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?” tárgyú kérdés vonatkozásában az aláírásgyűjtő ívek
ellenőrzése során 478 db aláírásgyűjtő íven (melyből 477 ív érvényes, 1 érvénytelen), 4.770
aláírás sor ellenőrzésére került sor, melyből:
- érvényes aláírások száma:
4.204 db,
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- érvénytelen aláírások száma:
- nem elfogadható aláírások száma:
- többes aláírások száma:
- az üres sorok száma:

164 db, melyből
159 db,
5 db,
402 db.

Az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési
szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?” tárgyú
kérdés vonatkozásában az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése során 476 db aláírásgyűjtő íven
(melyből 476 ív érvényes), 4.760 aláírás sor ellenőrzésére került sor, melyből:
- érvényes aláírások száma:
4.202 db,
- érvénytelen aláírások száma:
153 db, melyből
- nem elfogadható aláírások száma: 149 db,
- többes aláírások száma:
4 db,
- az üres sorok száma:
405 db.
Az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési
szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?” tárgyú kérdés az aláírásgyűjtő ívek
ellenőrzése során 479 db aláírásgyűjtő íven (melyből 479 ív érvényes), 4.790 aláírás sor
ellenőrzésére került sor, melyből:
- érvényes aláírások száma:
4.220 db,
- érvénytelen aláírások száma:
157 db, melyből
- nem elfogadható aláírások száma:
152 db,
- többes aláírások száma:
5 db,
- az üres sorok száma:
413 db.
Az érvénytelen aláírások esetében az érvénytelenségi okok az alábbiak voltak:
- az aláírónak nem volt választójoga a záradékolás és az ívek benyújtása között időpontban,
- a választópolgár valamely adata (név, anyja neve, személyi azonosító, aláírás) hiányzott, vagy
hiányos,
- az azonosítás eredménytelen a személyes adatok teljes vagy jelentős eltérése miatt,
- az aláírásgyűjtő ív érvénytelen az aláírást gyűjtő polgár valamely adatának hiánya miatt.
A fentiek alapján a helyi népszavazási kérdésekben Tata Város Helyi Választási Bizottsága
határozataiban a következő döntéseket hozta:
Tata Város Helyi Választási Bizottságának 2/2022. (IV.29.) határozata
„Tata Város Helyi Választási Bizottsága a Szalay Ildikó magánszemély által helyi
népszavazásra benyújtott, „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy
műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre
alkalmas út ne
épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?” tárgyú
helyi népszavazási kérdésben az aláírások ellenőrzését követően megállapítja, hogy az
ellenőrzés eredményes.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma
4.204 db meghaladta a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges számot 4.158-t.”
Tata Város Helyi Választási Bizottságának 3/2022. (IV.29.) határozata
„Tata Város Helyi Választási Bizottsága a Szalay Ildikó magánszemély által helyi
népszavazásra benyújtott, „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy
műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete
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(29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án
hatályos állapotában maradjon?” tárgyú helyi népszavazási kérdésben az aláírások
ellenőrzését követően megállapítja, hogy az ellenőrzés eredményes.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma
4.202 db meghaladta a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges számot 4.158-t.”
Tata Város Helyi Választási Bizottságának 4/2022. (IV.29.) határozata
„Tata Város Helyi Választási Bizottsága a Szalay Ildikó magánszemély által helyi
népszavazásra benyújtott, „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne
köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő
beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”tárgyú
helyi népszavazási kérdésben az aláírások ellenőrzését követően megállapítja, hogy az
ellenőrzés eredményes.
Tata Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma
4.220 db meghaladta a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges számot 4.158-t.”
Tata Város Helyi Választási Bizottsága 2/2022. (IV.29.), 3/2022. (IV.29.) és 4/2022. (IV.29.)
határozatait Tata Város Helyi Választási Iroda a helyben szokásos módon 2022. április 29-én
közzétette a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Tata Város www.tata.hu
honlapján. A határozatok ellen a közzétételt követő 5 napon belül a KEM Területi Választási
Bizottsághoz címzett, de Tata Város Helyi Választási Bizottságánál benyújtandó fellebbezéssel
lehetett élni. A jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2022. május 4. napján 16.00 óráig)
jogorvoslati kérelem a Helyi Választási Bizottsághoz nem érkezett, a határozatok 2022. május
5-én jogerőre emelkedtek.
Az Nsztv. 50. § - a szerint ha az érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges számot, az aláírások ellenőrzésének eredményéről - az azt
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül - a helyi
választási bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert. Az Nsztv. 52. § alapján a
polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezést a 43. § (2)
bekezdése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi testületi
ülésen bejelenti.
A fent leírtak alapján a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása alapján
bejelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt kérdésekre
vonatkozó helyi népszavazási kezdeményezést, melyhez szükséges aláírások száma
mindhárom kérdésben elérte az Nsztv-ben és az önkormányzati rendeletben
meghatározott számot. Az erről szóló HVB határozatok 2022. május 5-én jogerőre
emelkedtek.
Mindezek mellett köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottságnak, valamint a
Helyi Választási Irodának, hogy a több mint 12 000 aláírás ellenőrzését a törvényben
foglalt határidőnél előbb elvégezték, ezzel is segítve a helyi népszavazási eljárás gyors
előkészítését.
Az Alaptörvény a helyi népszavazás lehetőségét az alábbi rendelkezésekkel teremti meg. A 31.
cikk (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyről
törvényben meghatározottak szerint helyi népszavazást lehet tartani. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a
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választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel
gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. A helyi népszavazásra vonatkozó
törvényi előírásokat az Nsztv. tartalmazza.
Ahhoz, hogy a választópolgárok mielőbb élhessenek a helyi közhatalom közvetlen gyakorlását
biztosító Alaptörvényben foglalt jogaikkal, szükségesnek tartottam a Tisztelt Képviselő testület
tagjait a fentiekről mihamarabb tájékoztatni. E bejelentést követően 30 napon belül köteles a
képviselő-testület a helyi népszavazást elrendelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi népszavazási kezdeményezésről szóló
bejelentésemet tudomásul venni szíveskedjenek.
Tata, 2022. május 5.
Michl József
polgármester

ű
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (…..) határozata
helyi népszavazási kezdeményezésről szóló bejelentésről
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a I/../2022 előterjesztésben
foglalt tartalommal
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már
meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya)
ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési
szabályzata (38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési
szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”
kérdésekre vonatkozóan Tata Város Helyi Választási Bizottsága az aláírások ellenőrzésének
eredményességéről szóló 2/2022. (IV29.), 3/2022. (IV29.), 4/2022. (IV29.) határozatainak
jogerőre emelkedéséről szóló bejelentést.
Határidő: azonnal
helyi népszavazás elrendelésére: 30 nap
Felelős: Michl József polgármester
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