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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének
7. napirendi pontjához
Tárgy: a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 18-án lépett hatályba a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény
(a továbbiakban: Nsztv.).
Az Nsztv. – egyebek mellett – 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. napján lépett
hatályba. Az Nsztv. Többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre 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 és egyben az Ötv.-nek a
hatályvesztésével 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 képviselőtestülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát.”
Az Nsztv.-ben meghatározottak alapján a 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 tagja.
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 a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 13/2001.
(IX.12.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az Nsztv. 92. §-a
szerinti felhatalmazáson alapuló új rendelet megalkotása válik szükségessé.
A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát – figyelemmel a törvényi
keretekre (10-25 %), valamint a hatályon kívül helyezendő rendeletben
meghatározottak alapján – a javasolom a választópolgárok ….%-ában megállapítani.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
Piliscsév, 2017. október 31.

Baumstark Tiborné sk.
jegyző

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017.(XI.07.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Piliscsév Község Önkormányzat 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) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást a piliscsévi választópolgárok legalább …. %-a kezdeményezhet.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §
Hatályát veszti Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 13/2001. (IX.12.) önkormányzati rendelete.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

I. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
a) A Tervezetnek társadalmi hatása akkor keletkezik, ha a választópolgárok
valamilyen, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó – törvényben meghatározottak
kivételével - ügyben népszavazás szeretnének kezdeményezni. A Tervezetnek gazdasági
hatása nincs a tervezet elfogadásával.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetnek környezeti és
egészségügyi következményei nem keletkeznek.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet többlet
adminisztratív terhet nem jelent.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira
vonatkozó önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazás az Ötv. 50. (2) bekezdésének
és egyben az Ötv.-nek a hatályvesztésével megszűnt, egyúttal azt az Nsztv. 92. §-a a
népszavazási kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának az Nsztv-ben
meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette. A fentiek alapján
a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló ………… önkormányzati
rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az Nsztv. 92. §-a szerinti felhatalmazáson
alapuló új rendelet megalkotása válik szükségessé a hatályos jogszabályi előírások
végett.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket
jelenleg nem érint a rendelet-tervezet elfogadása.

