
ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól szóló 4/2004. 

(IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása. 

 

Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2014. 

január 18-án lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az országos népszavazásról 

és népi kezdeményezéséről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 45-51. §-ai (a továbbiakban: Ötv.) amelyek a népszavazásról 

rendelkeztek. 

A népi kezdeményezés helyébe az európai polgári kezdeményezés jogi kategória lépett. 

Korábban az Ötv. 50.§ (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy önkormányzati rendelet 

szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, az eljárás szabályait.  

 

Az Nsztv. 34. §-a rögzíti, hogy 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.  

Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát. 

 

Sóly Község Önkormányzata 4/2004. (IV.28.) rendelete rögzítette a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés feltételeit és az eljárás rendjét.  

 

A hivatkozott jogszabályváltozások alapján javaslom a 4/2004. (IV.28.) rendelet hatályon 

kívül helyezését és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 

választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

A támogató döntéshez az Mötv. 50.§ alapján minősített többség szükséges. 

A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. 

 

Mindezek alapján javaslom a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát 20 % - 

ában  meghatározni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 
Hajmáskér, 2017. május 25. 

        Kovács János György s.k. 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 

részletesen szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának rendeleti 

meghatározására ad felhatalmazást. 

A tárgykör szabályozása nélkül a választópolgári kezdeményezésre elrendelhető helyi 

népszavazási feltételek nem lennének teljes körűen megállapíthatóak. A rendeletben szereplő 

rendelkezésekkel – a törvényi szabályok kiegészítéseként – a Képviselő-testületnek 

rendelkezésére áll az a jogi feltételrendszer, amely szükséges egy helyi népszavazás 

elrendeléséhez. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. § Hajmáskéren a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát rögzíti. 

A 2. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

A 3. § a hatályon kívül helyezésre kerülő jogszabályt jelöli meg. 

 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján) 

 

1. Társadalmi hatások: a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

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

(Nsztv.), amely egyértelművé teszi a jogalkalmazást. Az Nsztv. szabályait, helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma tekintetében az önkormányzati 

rendelet egészíti ki. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: Nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.  

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás többlet adminisztrációs 

terhet nem jelent.  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével a 

helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályainak önkormányzati rendeletben történő 

szabályozására felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette. Az NSZ törvény részletesen 

szabályozza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad 

felhatalmazást. A népi kezdeményezés intézménye megszűnt. A rendeletalkotás elmaradása 

jogszabálysértést eredményezne. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Hajmáskér, 2017. május 25. 

 

 

         Kovács János György s.k. 

           jegyző 

 



 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017. (VI.02.) önkormányzati rendelete  

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Helyi népszavazást a sólyi választópolgárok 20 % - a  kezdeményezhet. 

 

2. § Ez a rendelet 2017. 06.01.-én lép hatályba. 

 

3. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sóly Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól szóló 

4/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Sóly, 2017. május 25 

 

 

  

    Kaptur József             Kovács János György 

    polgármester       jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. június 02.       

                                                                                    Kovács János György 

                     jegyző 

 

 


