
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 
4. napirendi pont 
 
Tárgy: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló rendelet megalkotására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. január 18. napján lépett hatályba a 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról (a 
továbbiakban: Nsztv.). 
 
Az Nsztv. rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. fejezet) és a helyi népszavazási 
eljárásra (VI. fejezet) vonatkozó szabályokat. A népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt.  
 
Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról - 2014. október 1-jén lépett hatályba. Az 
Nsztv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: 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 hatályon kívül helyezésével 
megszűnt, egyúttal azt az Nsztv. 92. §-a a népszavazási kezdeményezéshez szükséges 
választópolgárok számának az Nsztv-ben meghatározott törvényi korlátok közötti 
meghatározására szűkítette: 
 

92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 

határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számát. 

 
Az Nsztv. szerint a helyi népszavazás tárgya: 

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. 
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. 
 
Az Nsztv. a helyi népszavazás kötőerejéről az alábbiakról rendelkezik: 

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. 
 
A fentiek alapján Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni és az Nsztv. felhatalmazása alapján új rendelet megalkotása válik 
szükségessé.  
 
A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát – a hatályos rendelettel egyező módon, 
figyelemmel a törvényi keretekre (10-25%) – javasolom a választópolgárok 25%-ában 
megállapítani. 
 
A fenti jogszabályban megállapított szabályokat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 3. §-alapján nem lehet a helyi rendeletben megismételni, mert „az azonos vagy 
hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg 
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 
Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben csak a helyi társadalmi 
viszonyoknak megfelelő rendelkezések kerültek megfogalmazásra. 
 
A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat eredménye: 
 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  
 
Rendelet-tervezet címe:  
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  

 

Társadalmi, gazdasági hatás: Szabályozásra kerül olyan alapvető állampolgári jog, amivel 
biztosítottá válik az önkormányzáshoz való jog gyakorlása. 

 

Költségvetési hatás: A helyi népszavazás miatt felmerülő kiadások az Önkormányzat 
költségvetését terhelik.  

 

Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Helyi választási iroda feladatai megnövekednek. 

 

Egyéb hatás: Nincs.  

 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: nem az Nsztv-nek megfelelően van szabályozva a 
helyi népszavazás intézménye 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nsztv. megsértése  



A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  

Személyi: Rendelkezésre áll 
Szervezeti: Adott.  
Tárgyi: Adott. 
Pénzügyi: Adott.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Vámosszabadi, 2014. december 11. 
 
 
 
 
        dr. Torma Viktória 
                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERVEZET 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/…. (…. ….) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
 
Vámosszabadi 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. § 
 

A Képviselő-testület helyi népszavazást rendel el, ha azt a település választópolgárainak huszonöt 
százaléka kezdeményezte. 

2. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

3. § 
 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelete. 
 
Vámosszabadi, 2014. december   

 

 

 

  Lizákné Vajda Lívia                                                                                dr. Torma Viktória                                  

        polgármester                                                                                                 jegyző 

 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve 
Vámosszabadi,  
 
                                      dr. Torma Viktória 
                                                                                                                             jegyző 

 



Általános indokolás 

 
2014. január 18. napján lépett hatályba a 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról (a 
továbbiakban: Nsztv.). 
Az Nsztv. rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. fejezet) és a helyi népszavazási 
eljárásra (VI. fejezet) vonatkozó szabályokat. A népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt.  
Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról - 2014. október 1-jén lépett hatályba. Az 
Nsztv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésére vonatkozó szabályait, illetve 
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is.  
A fentiek alapján Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni és az Nsztv. felhatalmazása alapján új rendelet megalkotása vált 
szükségessé.  

 

Részletes indokolás 

  

1. §-hoz 

 A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának százalékarányos meghatározása.  

2. §-hoz 

  

A hatályba léptető rendelkezés. 

  

3. §-hoz 

 A korábbi – e tárgykörben szabályozó rendelet – hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 
 
Vámosszabadi, 2014. december   

 

 

 

  Lizákné Vajda Lívia                                                                                dr. Torma Viktória                                  

        polgármester                                                                                                 jegyző 


