
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S  
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 28-i ülésére 
 

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: Nsztv.) 2014. 
január 18-án lépett hatályba, felváltva az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 1998. évi III. törvényt. Ezzel egy időben hatályon kívül helyezték a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 45-51. §-át, ami a 
népszavazásról rendelkezett. 
 
Korábban az Ötv. 50. § (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy a képviselő-testület 
rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, eljárási 
szabályait. Ennek Szentgotthárd a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 
26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben tett eleget. 2014. október 1-jétől viszont már 
az Nsztv. VI. Fejezete rögzíti a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó szabályokat, a népi 
kezdeményezés intézménye pedig megszűnt. 
 
Az Nsztv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet a képviselő-testület 
tagjainak legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, illetve az önkormányzati 
rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 
10 %-ánál, és nem lehet több a választópolgárok 25 %-ánál. A képviselő-testület köteles 
elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú 
választópolgár kezdeményezte. 
 
Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazást ad arra (és csak arra), hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát. 
 
A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelet szerint helyi népszavazást a választópolgárok legalább 15 %-a, illetve külön 
törvényben meghatározott esetben a csak a városrészt érint ügyekben a település városrészen 
lakó választópolgárainak legalább 15 %-a kezdeményezhette a polgármesternél.  
 
A jövőben is 15 % körül javasolnám meghatározni a kezdeményezéshez szükséges létszámot. 
Szentgotthárdon a választásra jogosultak száma 6753 fő, annak 15 %-a 1012,95, ami alpján 
javaslom 1000 főben (14,8 %) meghatározni a minimálisan szükséges létszámot. Ez a létszám 
a jelenleg hatályos törvénynek mindaddig megfelel, amíg a városban a választásra jogosultak 
száma 4000 és 10000 fő között van. Településrészi szintű helyi népszavazás kiírására már 
nincs törvényi lehetőség. 
 



A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a helyi népszavazásról és a népi 
kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
mellett alkossa meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény megköveteli valamennyi jogszabálytervezet esetén egy 
előzetes hatásvizsgálat elkészítését és önkormányzati rendelet esetén arról a Képviselő-
testület tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy tervezett rendeletmódosításnak 
- nincs gazdasági, költségvetési hatása; 
- társadalmi hatása, hogy a törvényi felhatalmazásnak eleget téve, meghatározva, hogy 
legalább hány választópolgárnak kell kezdeményeznie a helyi népszavazást, lehetőséget 
biztosít a választópolgároknak a közvetlen demokrácia ilyen módon történő gyakorlására; 
- környezeti és egészségi következménye nincs; 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős; 
- szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Ötv. hatályon kívül 
helyezésével a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási szabályainak önkormányzati 
rendeletben történő szabályozására felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette, az Nsztv. 
részletesen szabályozza a helyi népszavazás feltételeit, eljárási szabályait, egyedül a helyi 
népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának önkormányzati rendeletben történő 
rögzítésére ad felhatalmazást; a népi kezdeményezés intézménye megszűnt; a rendeletalkotás 
elmaradása jogbizonytalanságot eredményezne és a Kormányhivatal törvényességi felhívását 
vonná maga után; 
- alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Szentgotthárd, 2016. szeptember 16. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
  



Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
 

 
Szentgotthárd Város 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. § Helyi népszavazást a település legalább ezer választópolgára kezdeményezhet. 
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 26/2001. (VIII. 
30.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
  polgármester   jegyző 

 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
……………….-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: 
 

  Dr. Dancsecs Zsolt 
    jegyző 
  



Indokolás a rendelettervezet 
 
1. §-ához: Törvényi felhatalmazás alapján, a törvény keretei között (a választópolgárok 

legalább 10 %-a és legfeljebb 25 %-a) meghatározza a helyi népszavazás 
kezdeményezésére jogosult választópolgárok minimális számát. 

 
2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint hatályon kívül helyezi a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletet, mivel az 
abban foglaltak szabályozására a képviselő-testületnek már nincs felhatalmazása, a helyi 
népszavazás eljárási szabályait törvény szabályozza, a népi kezdeményezés intézménye 
pedig megszűnt. 

 
 
 

 
 


