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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2017. második félévében a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 92. 

§-ban rögzített jogalkotási kötelezettség felülvizsgálatára kerül sor.  

 

A Törvény 92. §-a szerint: 

„92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 

határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.” 

 

A Törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint: 

„(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 

c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet 

kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 

százalékánál.” 

 

A Törvény 34. § (2) bekezdése értelmében  

„(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 

rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.” 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-i ülésén alkotta meg 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 24/2014. 

(XII.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely 2014. december 18-án 

lépett hatályba.  

 

A Rendelet 1. §-a szerint:  

„Helyi népszavazást a várpalotai választópolgárok 25%-a kezdeményezhet.” 

 

A Rendelet felülvizsgálata – figyelembe véve a Rendelet gyakorlati alkalmazását – 

megtörtént. 

A Törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számát kell rendeletben meghatározni, azt a számot, azt az alsó 

küszöböt, amely rögzíti, hogy legalább mennyi választópolgár kezdeményezhet helyi 

népszavazást. A jelenlegi szabályozás a 25% meghatározásával félreértésre adhat okot.  

 

A jogalkotói szándékunk, hogy a választópolgárok 25%-át el kell, hogy érje a kezdeményezők 

száma, ezért ennek megfelelően javaslatot teszek a Rendelet 1. §-ának módosítására az 

alábbiak szerint:  

 

„Helyi népszavazást a várpalotai választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.” 

 

 

 

A Jat. 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható következményeit és a hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-

testületet tájékoztatja. 

 



 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

Társadalmi hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása, hogy a helyi választópolgárok a 

vonatkozó törvény adta keretek között egyértelműen gyakorolhatják alkotmányos jogaikat. 

 

Gazdasági, költségvetési hatások: 
Költségvetési kihatások csak akkor jelentkeznek, ha helyi népszavazás kiírására kerül sor.  

 

Környezeti és egészségi következmények: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Adminisztratív kihatások csak akkor jelentkeznek, ha helyi népszavazás kiírására kerül sor.  

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotását törvény írja elő. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) 

IRM rendelet 2. §-a szerint: 

„A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően 

és ellentmondásmentesen kell megszövegezni.” 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után döntését meghozni szíveskedjen!  

 

 

 

Várpalota, 2017. szeptember 07. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta 

 polgármester 



 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…./ 2017. (…) önkormányzati  

r e n d e l e t e 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

24/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l  

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 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. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 24/2014. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § Helyi népszavazást a várpalotai választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.” 

 

 

2. § Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és 2017. október 2-án hatályát veszti. 
 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2017. szeptember 21. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester   jegyző 

 

 

 

 
 


