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15/2017. (IX.1.)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1. § 

(1) A helyi népszavazás elrendeléséhez Kéthely község választópolgárai legalább  
      20 %-ának kezdeményezése szükséges. 
 
                                                                        2. § 

(1) Jelen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló                        
     18/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet 4.§-a.  
 
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. szeptember 1. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról szóló 

15/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet indokolása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 2014. 
január 18-án lépett hatályba, a népszavazási eljárásra vonatkozó VI. fejezet 2014. október 1-
jén. A Ntv. 34. § (1) bekezdés c) pontja kimondja, 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. 
A 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha 
azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. 
Az Ntv. 92. § szerinti felhatalmazó rendelkezés értelmében felhatalmazást kap a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 
  
Az e tárgykörben megalkotott helyi önkormányzati rendelet – a Jat.-ban, valamint a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII. 14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM 
rendelet) megállapított érvényességi kellékek meghatározásán kívül – csak a helyi 
népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról rendelkezhet.  
Az Ntv. 34. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a választópolgárok számát %-
osan kell tartalmaznia a rendeletnek, hiszen ha változik a lakosságszám, akkor esetleg a 
főben megadott lakosságszám kevesebb vagy több is lehet az Ntv.-ben meghatározott 
mértéknél. 
A leírtakon kívül minden egyéb rendelkezés már a törvényi felhatalmazáson történő 
túlterjeszkedés, amely jogszabálysértést eredményez. 
  
Jelenleg a népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok számának meghatározására 
szabályozás a képviselő-testület SZMSZ-ben van, a mindenkori választópolgárok számának 
bizonyos %-ában. (18/2014.(XI.5.) ÖR „4. § A helyi népszavazást a választópolgárok húsz 
százaléka kezdeményezheti.”). 
 
A rendelettervezet - az Ntv. 92. § szerinti felhatalmazás alapján egy önálló új rendelet 
megalkotása útján - a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számának %-osan meghatározott mértékére tartalmaz rendelkezést, egyúttal a jelenlegi, 
népszavazásra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezését az SZMSZ-ből. 
 
Kéthely, 2017. augusztus 10. 

Nagy Gáborné 
jegyző  


