
Elıterjesztés 
Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
2014. január 18. napján hatályba lépett a népszavazás kezdeményezésérıl, az európai polgári 
kezdeményezésrıl, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Nsztv.), egyúttal hatályon kívül helyezésre került az országos 
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvény, valamint az Ötv. 
népszavazásra vonatkozó része. Az Nsztv. VI. Fejezete – a helyi népszavazási eljárásról -majd 
csak 2014. október 1. napján lép hatályba, azzal az átmeneti rendelkezéssel, mely szerint az 
október 1-jét megelızıen kitőzött helyi népszavazási eljárásban, a kitőzéskor alkalmazandó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Nsztv. a népi kezdeményezést nem szabályozza külön, 
annak intézménye megszüntetésre  került.  
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati 
rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50.§ (2) bekezdésének hatályvesztésével megszőnt, 
egyúttal azt az új Nsztv. 92.§-a a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számának az új Nsztv.-ben meghatározott törvényi korlátok közötti 
meghatározására szőkítette. Vagyis a törvény részletesen szabályozza a helyi népszavazásra 
vonatkozó eljárást, és csak arra  ad felhatalmazást, hogy a képviselı-testület  rendeletben 
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, 
ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a 
választópolgárok huszonöt százalékánál. (Jelenlegi adatok: 10% = 188 fı, 15% = 281 fı, 20 
% =375 fı, 25% = 468 fı). 
Fentiek alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 13/2004.(VIII.31) önkormányzati rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni és a törvényi felhatalmazás alapján egy új rendelet megalkotása 
válik szükségessé. Emellett módosítani kell az önkormányzat szervezeti és mőködési 
szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendeletet is, mivel annak VIII. fejezete 
rendelkezik a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésrıl.  
Az elıterjesztés készítésekor Tengelicen a választópolgárok száma 1875 fı. 
A még hatályos önkormányzati rendelet szerint a képviselı-testület köteles kitőzni helyi 
népszavazást, ha azt 300 választópolgár kezdeményezi.  
Javasolom a rendeletben a választópolgárok 20 %-ában meghatározni a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami jelenleg 375 fı. 
A rendelet-tervezet a község honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az 
észrevételek megtételére nyitva álló határidıben vélemény nem érkezett.  
 
Elızetes hatásvizsgálati lap 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)  
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen  
I. társadalmi, gazdasági,  költségvetési hatásai: A helyi népszavazásra vonatkozó – eddig több 
jogszabályban szabályozott – szabályozást felváltja az új Nsztv., amely megkönnyíti a 
jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait önkormányzati rendelet egészíti ki. Gazdasági, 
költségvetési hatása nincs. 
II. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.  
III. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.  
IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív  



hatása nincs.  
V. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
a népszavazás kezdeményezésérıl, az európai polgári kezdeményezésrıl, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelés. 
Ugyanakkor a felhatalmazás rendeletalkotási kötelezettséggel is jár, melynek elmulasztása 
törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.  
VI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek: rendelkezésre állnak.  
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.  
 
Tengelic , 2014. május 10.  

Gáncs István 
polgármester 

 
 
 

RENDELET-TERVEZET 
 

Tengelic Község  Önkormányzata Képviselı-testületének 
…../2014.(…….) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a népszavazás kezdeményezésérıl, az 
európai polgári kezdeményezésrıl, 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 következıket rendeli el: 

1. § 
A képviselı-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább a település 
választópolgárai húsz százalékának megfelelı számú választópolgár kezdeményezte. 
 

2. § 
(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 
 

3.§. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat és Szervezi 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet VIII. 
fejezet helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
VIII. FEJEZET 

 
Társulások, Helyi népszavazás 

 
23. Társulások 

 
39.§. 

 



A képviselı-testület társulás útján ellátott feladatainak felsorolását az SZMSZ 2. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
 

24. Helyi népszavazás 
 

40.§. 
 
A képviselı-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát. 
 

4. § 
 
(1) E rendelet 2.§-a a rendelet hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és a népi    
     kezdeményezésrıl szóló 13/2004. (VIII.31.)önkormányzati rendelet. 
 
Tengelic 2014. május 10. 
 
 
 
             Gáncs István  sk.                                                Tolnai Lászlóné sk. 
              polgármester      jegyzı 


