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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
a helyi népszavazás kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
5/2001. (IV.11.) számon önkormányzati rendeletet alkotott. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya célvizsgálat 
keretében vizsgálta Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 5/2001. (IV.11.) önkormányzati rendeletét. 
A vizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzati rendelet a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Ntv.) hatályba lépése előtt, a már hatályon kívül helyezett helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény felhatalmazása alapján került megalkotásra, és annak tartalmi felülvizsgálatára, és az Ntv. 
rendelkezéseivel történő jogharmonizációra nem került sor, ezért a Kormányhivatal a hatályos önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésével és az Ntv. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával új rendelet 
megalkotására tett törvényességi felhívást. 
 
Az Njt. 34.§ (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete köteles elrendelni a helyi 
népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte; az 
Ntv. 92.§-a felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 
Az Ntv. előírása szerint: 
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. 

A hatályos 5/2001. (IV.11.) önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület köteles kitűzni a helyi 
népszavazást, ha azt 120 fő választópolgár kezdeményezte. 
(Tolmács településen a választópolgárok száma nagyságrendileg 600-620 fő körüli.) 
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására a www.tolmacs.hu honlapon keresztül az SZMSZ-ben 
rögzítettek szerint, a képviselő-testületi ülés anyagaként közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek 
tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet az állampolgárok demokratikus jogaként rögzíti, hogy a választópolgárok 
25%-a kezdeményezésével a társadalom élhet a helyi népszavazás kezdeményezésével és a helyi 
népszavazás jogával. 

- Gazdasági hatása: A rendeletnek gazdasági hatása nincs. 
- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek az önkormányzat költségvetésére nincs hatása. 
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása: A rendelet-tervezetnek egészségi hatása nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket megváltoztató hatása nincs. 
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- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező. 
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén törvényességi 

felügyeleti intézkedés várható.  
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 

meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható.  
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tolmács, 2017. november 9.   

Tisztelettel:   
 Hajnis Ferenc 

 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2017. (………..)  
 

önkormányzati RENDELETE  
 

a helyi népszavazás kezdeményezéséről 
 

( t e r v e z e t )  
 

Tolmács Község 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 tolmácsi választópolgárok 25%-a kezdeményezhet. 
 

 
2.§ (1) Ez a rendelet 2017. december 1–jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2001. (IV.11.) 
önkormányzati rendelete. 

 
 
Tolmács, 2017. november ……. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea  
 polgármester  jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. november ……..….-án 

 
 

Torma Andrea 
jegyző 

 
 



 2

 
a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 

 ……/2017. (…………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 
 

Általános indokolás 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Njt.) 34.§ (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat 
képviselő-testülete köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott 
számú választópolgár kezdeményezte; az Ntv. 92.§-a felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, 
hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 

A rendelet rögzíti, hogy Tolmács településen a választópolgárok 25%-a kezdeményezhet helyi népszavazást. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba, és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolmács Község 
Önkormányzat képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2001. (IV.11.) 
önkormányzati rendelete. 


