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Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
A főváros és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok működését érintő, 2017.
évi ellenőrzési munkaterv alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal elvégezte a helyi
népszavazással összefüggő rendeletek felülvizsgálatát.
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendeletének (a továbbiakban: SzMSz) IV.
fejezete tartalmazza a helyi népszavazás, népi kezdeményezés szabályait.
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 új törvény egyébként az alábbiak szerint rendelkezik a
kezdeményezéséről és az eredményes népszavazás kötőerejéről:

helyi népszavazás

32. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő- testület
hatáskörébe tartozó ügyben.
(2) Nem lehet helyi népszavazást tartani
a) a költségvetésről és a zárszámadásról,
b) a helyi adókról,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről,
d) a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
33. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény
vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő.
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34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet
a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
59. § A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és
eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.
60. § (1) A képviselő-testület - ha a helyi népszavazás döntési kötelezettséget keletkeztet - köteles a
helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és eredményes helyi
népszavazás döntésének megfelelő rendeletet megalkotni vagy határozatot hozni.
(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi
népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet
kihirdetésétől - számított egy évig kötelező.

Az Nsztv. részletesen meghatározza a helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és a 34.§a csak arra ad felhatalmazást, hogy a képviselő-testület rendeletben határozza meg a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál. Mindezek alapján javaslom a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok
számát az SzMSz-ben meghatározott húsz százalékban megállapítani.
A fentiekre tekintettel szükséges az új jogszabály megalkotása.

Előzetes hatásvizsgálati lap
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ………
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Elfogadása esetén a rendeletnek nincs
társadalmi, költségvetési, gazdasági hatása.
2) Környezeti következményei: Nincs.
3) Egészségi következményei: Nincs.
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet alkalmazása során az
adminisztrációs terhek kismértékű növekedése várható.
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogszabályváltozások miatt
szükséges a rendelet megalkotása és elfogadása.
6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi észrevétel.
7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet-tervezet indokolása
Általános indokolás
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el: Nyirád községben a választópolgárok legalább húsz
százalékának a kezdeményezésére köteles elrendelni a helyi népszavazást.
Részletes indokolás
1. § A rendelet területi hatályát határozza meg.
2. § A rendelet meghatározza a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges létszámot.
3. § Meghatározza a helyi népszavazás lebonyolításában résztvevők díjazását.
4. § Meghatározza a rendelet hatálybelépésének idejét.

Rendelet-tervezet
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……. önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében kapott
hatáskörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.
§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§ A helyi népszavazás kezdeményezésére, a teljes népszavazási eljárás lefolytatására a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.
2. § A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település
választópolgárainak legalább húsz százaléka kezdeményezte.
3. § A helyi népszavazás lebonyolítása esetén a választási szervek és a hozzájuk beosztott
helyi választási iroda vezetője és tagjai - az esetleges pártdelegáltak kivételével - díjazásban
részesülnek. Ennek mértékéről a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendeletének 41-42. §-a.
Nagy Gábor
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

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

Nyirád, 2017. szeptember 7.

