
1 

 

H AL I MB A K Ö ZS É G  Ö NK O RMÁ NY ZAT A  
P O L G Á R M E S T E R  
 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. 
(88) 503-420       fax:(88) 237-003 

Ügyszám: 11/931/2014.  
Tárgy:   A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 

meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
 
Készítette:  Szőke Melinda irodavezető 
Egyeztetve: Dr. Jáger László jegyzővel 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. november 12-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) rögzíti 
a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó új 
szabályokat.  
Az Nsztv.  92. §-a ad felhatalmazást a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy 
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát. Az Nsztv. 34.§ (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a népszavazást 
kezdeményező választópolgárok száma nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz 
százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Ezen 
szabályozásnak megfelelően javasolom, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát azok 20%-ában állapítsa meg a Képviselő-testület. 
Az Nsztv. hatályba lépésével a népi kezdeményezés intézménye megszűnt. 
 
Ezen új törvényi szabályozások értelmében indokolt a jelenleg hatályos helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésről szóló 5/1996. (V.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése, és a helyi népszavazásról az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő rendelet 
megalkotása. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján: 
 

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: 
A helyi népszavazást több központi – és helyi jogszabály szabályozta. Ezek helyett egyetlen 
új központi jogszabály, az Nsztv. tartalmazza az e tárgykörre vonatkozó rendelkezéseket, 
mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az Nsztv. szabályait a helyi népszavazást 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározása tárgyában az új 
önkormányzati rendelet egészíti ki. 
 

2. Várható környezeti és egészségi következmények: 
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következménye, hatása nincs. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
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4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: 
A korábbi, ezen tárgykört szabályozó központi jogszabályok hatályvesztésével párhuzamosan 
a helyi önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. A 2014. január 18-ától 
hatályos új Nsztv. 92.§-a alapján a helyi jogalkotás lehetősége a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számarányának 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, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltétele: 

A rendeletalkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés 
mellékletében foglalt rendelet-tervezet alapján egy olvasatban megalkotni szíveskedjék! 
 
Halimba, 2014. november 4. 
 
 
 
          Tóbel János 
         polgármester 
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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014.(….) rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 

meghatározásáról 

Halimba 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.§ Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kitűzi a helyi népszavazást, ha 

azt a település választópolgárai 20%-ának megfelelő számú választópolgár 
kezdeményezte.  

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti:  

1. Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 5/1996.(V.13.) önkormányzati 
rendelete. 

 
 

Halimba, 2014. november 4. 

 
Tóbel János s.k.     Dr. Jáger László s.k.   
polgármester      címzetes főjegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. november 13. 

 

INDOKOLÁS 

A helyi népszavazás kitűzésére, és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó központi 
jogszabályok hatályvesztésével párhuzamosan a helyi önkormányzati rendeletet is hatályon 
kívül kell helyezni, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált új helyi 
rendelet megalkotása. 

Halimba, 2014. november 4. 
         Dr. Jáger László 
        címzetes főjegyző 
 


