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ELŐTERJESZTÉS  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 
tartott soros ülésének 11. napirendi pontjához 

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

Tisztelt Képviselő-testület!  

2013. december 23-án kihirdetésre került a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: új Nsztv.). 

Az új Nsztv. - egyebek mellett - rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. 
Fejezet) és a helyi népszavazási eljárásra (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. (A népi 
kezdeményezés megszűnik). 

Az új Nsztv. 2014. január 18. napján, míg VI. Fejezete 2014. október 1. napján lép 
hatályba, azzal az átmeneti rendelkezéssel, mely szerint az október 1-jét megelőzően 
kitűzött helyi népszavazási eljárásban a kitűzéskor alkalmazandó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti átmeneti rendelkezés alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
(régi Ve.) rendelkezéseit kell alkalmazni az országos és helyi népszavazásról, az országos 
és helyi népi kezdeményezésről, valamint a polgári kezdeményezésről szóló törvény 
hatálybalépéséig az országos és helyi népszavazásokra, az országos és helyi népi 
kezdeményezésekre, valamint a polgári kezdeményezésekre. 

Az új Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésére 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 új Nsztv. 92. §-a a népszavazási 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának az új Nsztv-ben 
meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette. 

Fentiek alapján Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992. (V.27.) önkormányzati rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni, és az új Nsztv. 92. §-a szerinti felhatalmazáson alapuló új 
rendelet megalkotása válik szükségessé. A kezdeményezéshez szükséges 
választópolgárok számát - a hatályos rendelettel egyező módon, figyelemmel a törvényi 
keretekre (10-25%) - javaslom a választópolgárok 20%- ában megállapítani. Mindezekkel 
egyidejűleg az SZMSZ érintett rendelkezései is módosítandók. 

A 2014. október 1-jét megelőzően kitűzött helyi népszavazás esetén az anyagi jogi 
szabályokat az új Nsztv. és az új önkormányzati rendelet, az eljárási szabályokat a régi 
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Ve., a 2014. október 1-jét követően kitűzött népszavazás esetén pedig az irányadó 
rendelkezéseket egységesen az új Nsztv. és az új önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Előzetes hatásvizsgálat: 

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: 
A helyi népszavazásra vonatkozó, eddig több központi- és helyi jogszabályból (Ötv., régi 
Ve., 33/1997. (IX. 08.) ÖKT rendelet) kiolvasható joganyagot 2014. október 1-jétől 
egységesen új központi jogszabály (az új Nsztv.) tartalmazza, mely megkönnyíti a 
jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait - a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számának (arányának) meghatározása tárgyában - az új 
önkormányzati rendelet egészíti ki. 

2. Várható környezeti és egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következmények nem várhatók. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei: 
Az Ötv. helyi népszavazás (és népi kezdeményezés) részletes szabályaira vonatkozó 
felhatalmazó rendelkezése hatályvesztésével párhuzamosan az önkormányzati rendeletet 
is hatályon kívül kell helyezni. 2014. január 17. napjától a származékos helyi jogalkotás 
lehetősége az új Nsztv. 92. §-a alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számának meghatározására szűkül. Az új felhatalmazás 
egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, melynek elmaradása a 
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után. 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjenek 
elfogadni. 

Kéthely, 2014. szeptember 25. 

 Strausz Edit 
 jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2014. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Kéthely Község 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 a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú 
választópolgár kezdeményezhet. 

2- §  

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3- § 
 
Hatályát veszti Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992. (V.27.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
Kéthely, 2014. szeptember 30. 
 
 

 
 
 
 
Sipos Balázs                                                     Strausz Edit 
polgármester jegyző 


	ELŐTERJESZTÉS
	1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
	2. Várható környezeti és egészségi következmények:
	3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
	4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
	5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:


