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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya központilag 

meghatározott ellenőrzési programja keretében 2017. második felében a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 

2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 92. §-ban rögzített jogalkotási kötelezettség 

felülvizsgálatát fogja végezni. 

A Tv. 92. §-a felhatalmazza az önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 

Fentiek alapján sor került a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 6/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 

A hatályos önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát a választópolgárok 25%-ában határozza meg. Ez a Tv. rendelkezésével – 

miszerint a választópolgárok 10 – 25%-a között lehet megállapítani azt - összhangban áll, 

módosítása nem indokolt.  A Tv. szabályozása szerint a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi 

népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár, vagyis 

ez esetben a választópolgárok 25%-a kezdeményezte. 

Tekintettel a Tv. felhatalmazó rendelkezésében (92. §) foglaltakra (vagyis a felhatalmazás tárgyára), 

valamint arra, hogy a Tv. részletesen szabályozza a helyi népszavazással kapcsolatos eljárás 

menetét, amit az önkormányzati rendeletben szükségtelen megismételni, a helyi szintű jogalkotás a 

választópolgárok szükséges  számának meghatározására korlátozódik. Az önkormányzati rendelet 

módosítása nem a rendelet tárgyát érintő szabályozási, hanem jogalkotási, jogszabály-szerkesztési 

szempontok alapján indokolt.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

 …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Nem relevánsak. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem relevánsak. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket nem 

befolyásolja. 

 

4. Megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   következményei: 

A hatályos önkormányzati rendelet meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számát. Jogalkotási, illetve jogszabály-szerkesztési szempontok alapján 

indokolt a hatályos rendelet módosítása helyett új önkormányzati rendelet megalkotása. 



 
                                                                                                                                                                                

 

5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Fentiek alapján a hatályos önkormányzati rendelet módosítása helyett, a mellékelt tervezet 

szerinti új önkormányzati rendelet megalkotását javasolom. 

 

 

Nemesvámos, 2017. március 14. 

 

 

                      Kötél Krisztina 

                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

 …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezet szerinti önkormányzati rendelet továbbra is a választópolgárok 25%-ában javasolja a 

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározását. Az 

új önkormányzati rendelet megalkotását a jogszabályok szerkesztésére vonatkozó magasabb szintű 

szabályozásnak való megfelelés indokolja. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozza meg. 

 

2. § A rendelet hatálybalépéséről, továbbá a korábban hatályos önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz 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 elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább huszonöt 

százaléka kezdeményezte.   

2. § (1) Ez a rendelet 2017. március 27-én lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a  helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

6/2015.(III. 23.) önkormányzati rendelet. 
 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. március 21. 

 

 

 

 

                     Fertig József                                                                       Kötél Krisztina  

                     polgármester                                                                              jegyző 


