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A rendelet megalkotása  
minősített szavazattöbbséget igényel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T 
 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 15/1991.(VIII.9.) számú és 
ezt módosító 26/1995.(XI.8.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére,  valamint a helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadására. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi népszavazásról szóló _______/2015.(III.27.) önkormányzati rendeletet a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény  (a továbbiakban: Jat.) 18.§-a alapján az alábbiak szerint indokolom: 
 

Általános indokolás 
 
Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alaptörvény keretei között, 
elsősorban választott képviselők útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az 
ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a polgárok közvetlenül, népszavazás útján is 
részt vehessenek. Ugyanezen jogok a helyi közhatalom gyakorlása keretében a helyi önkormányzat 
közösségét is megilletik. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos 15/1991.(VIII.9.) 
önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről rendelkezik.  
 
Ezen helyi rendelet megalkotása még a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) egyes rendelkezéseiben szereplő felhatalmazáson alapul. A 2014. évi választások 
kitűzésével egyidejűleg 2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazás eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: törvény) melynek a helyi népszavazási eljárás részleteit tartalmazó VI. 
fejezet 2014. október 1-től hatályos.  
Az új szabályozás legfontosabb változása, hogy megszűnik a népi kezdeményezés jogintézménye. 
 
A törvény 92. §-a ad felhatalmazást a Képviselő-testület részére szabályozásra, a rendelet-alkotásra. 
Ennek megfelelően a Képviselő-testületnek a helyi népszavazással összefüggésben a törvény keretei 
között rendeletben kell szabályoznia az a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult 
választópolgárok számát, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet 
több a választópolgárok huszonöt százalékánál.  
 
Mindezek alapján indokolt a megnevezett önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata és a 
teljeskörű újraszabályozás a tárgykörben a még fenntartható, jelenleg hatályos jogszabályi 
rendelkezésekbe nem ütköző szabályozás mellett a tartalmi szempontból szükséges módosítás miatt, 
formáljogi szempontból pedig a jogszabályszerkesztési követelményekre figyelemmel. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát határozza meg, mely a 
felhatalmazást adó törvény szerint nem lehet kevesebb a választópolgárok 10%-nál, és nem lehet több 
a választópolgárok 25%-nál. Ez a választópolgárok 15%-ban került meghatározásra /kb. 1100-1200 
fő/, a korábbi 20 % helyett, a kezdeményezés évének január 1-jei állapota szerint.  
 

2.§-hoz 
A helyi népszavazási eljárást részletesen szabályozza a törvény III. és VI. fejezete, ezért szükségtelen 
a rendeletben ilyen mértékű szabályozás, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  3. 
§-a értelmében a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű. 
 

3.§-hoz 
A rendelt hatályba lépésére vonatkozó szabályt tartalmazza. 
 

4.§-hoz 
A hatályát vesztő önkormányzati rendeleteket nevezi meg. 
 
Pásztó, 2015. március 16.   
 
        Dr. Sándor Balázs  
                   jegyző  
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
____/2015.(         ) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 
 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 34.§ (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1.§ Helyi népszavazást a kezdeményezés évének január 1-jei állapota szerint a 
választópolgárok 15%-a kezdeményezhet. 
 
2.§  A helyi népszavazás részletes szabályait a a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 
törvény III. és VI. fejezete tartalmazza. 
 
3.§ Ez a rendelet 2015. március 28-án lép hatályba. 
 
4.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 15/1991.(VIII.9.)   
      számú és  a módosításáról szóló 26/1995.(XI.8.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
Pásztó, 2015. március 16.   
 
 
 
                  Dömsödi Gábor                                                     Dr. Sándor Balázs  
                     polgármester                                                                jegyző  
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HATÁSTANULMÁNY 
a helyi népszavazásról  szóló 

 ____/2015.(______) önkormányzati rendelethez 
 
 
1.) A jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: 
 
A rendelet társadalmi hatása, miszerint alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. 
Hatalmát az Alaptörvény keretei között, elsősorban választott képviselők útján gyakorolja. A 
demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek 
eldöntésében a polgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt vehessenek. Ugyanezen jogok 
a helyi közhatalom gyakorlása keretében a helyi önkormányzat közösségét is megilletik. 
A rendeletnek gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 
 
2.) A jogszabály környezeti és egészségi következmények 
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 
3.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 
A rendeletben foglaltak az Önkormányzatnak és a Hivatalnak a jelenlegihez képest további 
adminisztratív terheket nem jelentenek – kivéve ha az állampolgárok élnek kezdeményezési 
jogukkal, mert abban az esetben a népszavazásban részt vevő köztisztviselőktől jelentős 
munkaidőn túli többletfeladattal jár a lebonyolítása. 
 
4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatályba lépésével, valamint a 
jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló új törvényi és miniszteri rendelkezésekkel 
összefüggő jogszabályi környezet a korábbi törvényi és egyéb jogszabályi szabályozáshoz 
képest megváltozott.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  5.§ (4) bekezdése értelmében a jogszabály 
megalkotására felhatalmazást kapott jogosult köteles a jogszabályt megalkotni. 
 
Az újraszabályozás jogtechnikai megoldásával a rendelet megfelel a jogalkotási és 
jogszabályszerkesztési követelményeknek. 
 
Ennek elmaradásából eredő, esetleges jogvita, törvényességi észrevétel, mulasztás 
megelőzhető. 
 
5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
 
A rendeletben foglaltak alkalmazásához a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek alapvetően 
rendelkezésre állnak a Hivatal Szervezési Osztálya keretében. 
 
Pásztó, 2015. március 16.  
 
 
                                                                                                       Dr. Sándor Balázs  
                  jegyző 
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