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                  22 ..   NN AA PP II RR EE NN DD   
 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelet-tervezet elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2013. december 23. napján kihirdetésre került a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Nsztv.). 
 
Az Nsztv. egyebek mellett rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. Fejezet) és a 

helyi népszavazási eljárásra (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. A korábbi szabályozásban 
szereplő népi kezdeményezés megszűnt. 
 

Az Nsztv. az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján, 
azaz, 2014. január 18-án lépett hatályba, míg a VI. Fejezete 2014. október 1-jén. 

 
Az Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre 

vonatkozó szabályait, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 
1998. évi III. törvényt is. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira 

vonatkozó önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50. § (2) bekezdésének 
hatályvesztésével megszűnt, egyúttal azt az Nsztv. 92. §-a a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát az új Nsztv.-ben meghatározott 

törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette.  
 
 Az új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre. A 34. 

§ (1) bekezdés c) pontja értelmében 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.  
 
A fent részletezettek alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló rendelet elfogadása szükséges. A helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát figyelemmel a törvényi keretre (10 % 

- 25 %) – javaslom a választópolgárok 20 %-ában megállapítani. Az önkormányzat 
rendelkezik a korábbi évekről szóló népszavazási rendelettel, ám azt felhatalmazás hiányában 
hatályon kívül kell helyezni. Javasolom, hogy csak a népszavazást kezdeményező 

választópolgárok száma rendelkezést vegyük át, melyet 1999-ben úgy szabályozott Nagycek, 
hogy a választópolgárok 20 %-a.   
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen!  

 
Nagycenk, 2017. június 12. 
 

        Csorba János 
        polgármester 

 

 

 



 

 

Hatásvizsgálati lap 

 

 

 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. §-a alapján) Rendelet-tervezet 

megnevezése  

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról 

szóló rendelet-tervezet elfogadása. 

 

 
Társadalmi hatás  A helyi népszavazásra vonatkozó, eddig 

több központi és helyi jogszabályokból 

kiolvasható joganyagot az új Nsztv. 

tartalmazza, amely megkönnyíti a 

jogalkalmazást, melyet a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számának 

tárgyában meghozott önkormányzati 

rendelet egészít ki.  

 

Gazdasági hatás  Nincs  

Költségvetési hatás  Nincs  

Környezeti következmények  Nincs.  

Egészségi következmények  Nincs.  

Adminisztrációs terhek  Nincs  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége  Az Nsztv. 92. §-ra rendeletalkotási 

kötelezettséget ró a képviselő-testületre, 

így annak elmaradása a törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv eljárását 

vonhatja maga után.  

 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  

A rendeletalkotás elmaradása a 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 

eljárását vonhatja maga után.  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges  
- személyi feltételek  Rendelkezésre állnak  

- szervezeti feltételek  Rendelkezésre állnak  

- tárgyi feltételek  Rendelkezésre állnak  

- pénzügyi feltelek  Rendelkezésre állnak  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján) 

 

Általános indokolás  

A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a 

felhatalmazást adó, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény a jogharmonizációs 

követelményeknek megfelel.  

 

Részletes indokolás  

Az 1. §-hoz  

Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számának meghatározása  

A 2. §-hoz 

Jogszabályi hivatkozások és a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

Nagycenk, 2017. június 12. 

 

      Percze Szilvia 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017.(…) önkormányzati rendelete  

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Nagycenk nagyközség választópolgárai húsz százalékának megfelelő 

számú választópolgár kezdeményezhet.  
 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény irányadóak. 

 

(3) Hatályát veszti Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 10/1999.(IX.21.) önkormányzati rendelete.  

 

 

 

 

Csorba János       Percze Szilvia 

polgármester             jegyző 

 

 

 
A rendeletet a képviselő-testület a 2017……………-i ülésén fogadta el, a rendelet 
kihirdetésének napja: 2017………… . 

 
 

 
Percze Szilvia  

                                                                                                                  jegyző 

 


