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1. Napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: új Nsztv.) 

egyebek mellett rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. Fejezet) és a helyi 

népszavazási eljárásra (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. (A népi kezdeményezés 

megszűnt). 

 

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó 

önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás megszűnt, egyúttal azt az új Nsztv. 92. §-a 

a népszavazási kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának az új Nsztv-

ben meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette. 

 

Fentiek alapján Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 4/1997. (IV.29.) önkormányzati rendeletét 

hatályon kívül kell helyezni, és az új Nsztv. 92. §-a szerinti felhatalmazáson alapuló új 

rendelet megalkotása szükséges. 

A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát  a hatályos rendelettel egyező 

módon, figyelemmel a törvényi keretekre (1025%)  javaslom a választópolgárok 20%-

ában megállapítani.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: 

A helyi népszavazásra vonatkozó joganyagot egységesen új központi jogszabály (az új 

Nsztv.) tartalmazza, mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait  a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának) 

meghatározása tárgyában  az új önkormányzati rendelet egészíti ki. 

2. Várható környezeti és egészségi következmények: 

Környezeti és egészségi következmények nem várhatók. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 

következményei: 

Az Ötv. helyi népszavazás (és népi kezdeményezés) részletes szabályaira vonatkozó 

felhatalmazó rendelkezése hatályvesztésével párhuzamosan az önkormányzati rendeletet 

is hatályon kívül kell helyezni, az új Nsztv. 92. §-a alapján a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg. 

 

Nagylózs, 2017. április 28. 

         Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző 


