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A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához.

A képviselő-testületi ülés napja: 2017. augusztus 29.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a
népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi  CCXXXVIII.  törvény  a  helyi  népszavazás
kezdeményezéséről az alábbiak szerint rendelkezik:

„  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 kérdésekről, 
d.) a a képviselő-testület feloszlásának 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.

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 érvényesés eredményes helyi
népszavazás döntésének megfelelő rendeletet alkotni 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 törvény részletesen meghatározza a helyi népszavazás eljárási rendjét, feltételeit és a 34. § csak
arra ad felhatalmazást, hogy a képviselő-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.

Mindezek alapján javaslom a népi kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát húsz
százalékban meghatározni.    

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendelettervezetet  vitassa  meg  s  hozza  meg
döntését. 
   

Pannonhalma, 2017. augusztus 21.
                                                 

                                                           Tisztelettel: 
                                                                                            dr. Szabó György 
                                                                                                    aljegyző 

    



                                                               T    E    R     V   E   Z   E   T
                                                        

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének .........../2017. ( VIII...... ) rendelete
          a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1)  bekezdés  a.)  és  f.)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  és  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott hatáskörében
eljárva,  a  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a
népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  évi  CCXXXVIII.  törvény  92.  §-ban  kapott   felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el: 

                                                                             1. §

A  helyi  népszavazás  kezdeményezésére,  a  teljes  népszavazási  eljárás  lefolytatására  a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

                                                                              2. §

A képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak
húsz százaléka kezdeményezte.

                                                                               3. §

A helyi  népszavazás lebonyolítása esetén a választási  szervek és  a hozzájuk beosztott  helyi
választási  iroda  vezetője  és  tagjai  -  az  esetleges  párt  delegáltak  kivételével  -  díjazásban
részesülnek. Ennek mértékéről a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

                                                                                4. §

E rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

A képviselő-testületi ülés napja: 2017. augusztus 29.

                                 Bagó Ferenc                                       Kovács Szabolcs
                                 Polgármester                                             Jegyző                                      

A rendelet kihirdetve: 2017. augusztus......                            Kovács Szabolcs  
                                                                                                       Jegyző

      


