
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐJE 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Közgyűlési többséget 1998 óta egy politikai erő alkotja, a polgármesteri posztot 

1994-től ugyanaz az ember tölti be, amely a jelenlegi mandátum végére 30 év lesz, 7 egymást 

követő ciklussal. A választójogi rendszer 1994. évi átalakítása egyfordulós választást vezetett 

be, majd a 2014 óta az egyéni választókerületi mandátumok és a listás mandátumok aránya 

jelentősen megváltozott (jelenleg 12:5). 2019-ben a többségi oldalt támogatók és változást 

akaró polgárok szavazatkülönbsége a tizenkettő egyéni választókerületben mindössze 81 

szavazat. 

A helyi választásokon a kaposvári választópolgárok harmada és fele között szokott 

általában részt venni, tehát nem a teljes népesség harmada és fele között. Ennek a részvételi 

aránynak valamivel több mint a fele juttat egyéni mandátumhoz képviselőt és polgármestert. 

Jól érzékelhető, hogy koránt sincs olyan nagyarányú felhatalmazása a többségi oldalnak, mint 

az látszik elsőre.  

A népszavazás primátusa a képviseleti döntéshozatallal szemben széleskörben 

elfogadott, de kivételessége is. A kormány másodszor kéri a választók véleményét 

népszavazáson az elmúlt tíz évben. 

Kaposváron az utolsó népszavazási kezdeményezés nem jutott el a népszavazásig, de 

az aláírásgyűjtés önmagában hatást gyakorolt a széleskörű társadalmi vitát kiváltó 

környezetvédelmi, és egészségvédelmi érvek ütközése miatt. 

Indítványozom a Közgyűlésnek, hogy helyi népszavazást a kaposvári 

választópolgárok 10 %-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum 

helyett. A maximum kikötése aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában 

résztvevők számához képest, különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges 

aláírások száma és az országgyűlési választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%. 

 

K a p o s v á r, 2021. szeptember 13. 

 

dr. Nadrai Norbert József 

képviselő 

 

 

 

 

 



 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

../2021. (IX. ….) 

önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1.§ Helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhet.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba. 

 

Kaposvár, 2021. szeptember 23. 

 

                                      Szita Károly                                                    dr. Csillag Gábor 

                                      polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Általános indokolás 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott 

számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem 

lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Fenti jogszabály ad felhatalmazást az 

önkormányzatnak jogalkotásra. 

 

Részletes indokolás  

A javaslat azt célozza, hogy a helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a 

kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett. A maximum kikötése 

aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában résztvevők számához képest, 

különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges aláírások száma és az országgyűlési 

választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%. 

 

 

 

 


