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Az elıterjesztés általános indokolása, hogy 2013. december 23-án kihirdetésre került a
népszavazás kezdeményezésérıl, az európai polgári kezdeményezésrıl, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: új Nsztv.)
Az új Nsztv. rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. Fejezet) és a helyi
népszavazási eljárására (VI. Fejezet) vonatkozó szabályokat. A törvény hatálybalépésével
egyidejőleg megszőnik a népi kezdeményezés lehetısége.
Az új Nsztv. 2014. január 18-án lépett hatályba, a VI. fejezet kivételével, mely 2014. október
1. napján lépett hatályba. A törvény átmeneti rendelkezések között tartalmazza, hogy a
törvény hatálybalépését megelızıen benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi
kezdeményezés során a benyújtáskor alkalmazandó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
átmeneti rendelkezés alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni az országos és helyi népszavazásról, az országos és helyi népi
kezdeményezésrıl, valamint a polgári kezdeményezésrıl szóló törvény hatálybalépéséig az
országos és helyi népszavazásokra, az országos és helyi népi kezdeményezésekre, valamint a
polgári kezdeményezésekre.
Az új Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény IV. fejezetét, valamint a 117. §-át, mely a helyi népszavazásra és népi
kezdeményezésére vonatkozó szabályokat tartalmazta, valamint az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvényt is.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazás tehát a fentiekbıl következıen hatályát vesztette (Ötv. IV.
fejezete, 50. § (2) bekezdés), egyúttal az új Nsztv. 92. §-a az alábbiakra szőkítette a
rendeletalkotási jogkörét a helyi önkormányzatoknak:
„92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselı-testülete, hogy rendeletben
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”
Mivel a jelenleg hatályos helyi önkormányzati rendeletünk – 37/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet - felhatalmazási rendelkezése hatályát vesztette, így szükséges a helyi
rendeletünk hatályon kívül helyezése, és az új felhatalmazó rendelkezésnek megfelelı új
rendeletet alkotni.
Összefoglalva tehát 2014. október 1-jét követıen kitőzött népszavazás esetén az irányadó
rendelkezéseket egységesen az új Nsztv. és az új önkormányzati rendelet tartalmazza.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A
jogszabály elıkészítıje – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő –
elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve
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kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elıkészítıje elızetes
hatásvizsgálatot végez.”
A fentiekre tekintettel az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl az alábbi tájékoztatást adom:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi népszavazásra vonatkozó, eddig
több központi- és helyi jogszabályból (Ötv., régi Ve., helyi rendelet) kiolvasható
joganyagot 2014. október 1-jétıl egységes új központi jogszabály (az új Nsztv.)
tartalmazza, mely megkönnyíti a jogalkalmazást. Az új Nsztv. szabályait – a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának (arányának)
meghatározása tárgyában – az új önkormányzati rendelet egészíti ki.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása nem jár az
adminisztratív terhek változásával.
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az Ötv. Helyi népszavazás (és népi kezdeményezés) részletes
szabályaira vonatkozó felhatalmazó rendelkezése hatályvesztésével párhuzamosan az
önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. 2014. január 18. napjától a
származékos helyi jogalkotás lehetısége az új Nsztv. 92. §-a alapján a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására szőkül. Az
új felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselı-testületre,
melynek elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását
vonhatja maga után.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi
feltételek nem változnak, azok rendelkezésre állnak.

Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, az elıterjesztést tárgyalja meg fogadja el az új helyi rendeletet.
Szekszárd, 2014. november 21.

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
………/2014. (………..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a népszavazás
kezdeményezésérıl, az európai polgári kezdeményezésrıl, 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 Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51. § (1) bekezdés d)
pont 5. francia bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Gazdaság és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el.
1. § Helyi népszavazást a település legalább 5500 választópolgára kezdeményezhet.
2. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
3. § A Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 62. §-a és az azt megelızı alcím helyébe a következı
rendelkezés lép:
„A helyi népszavazás
62. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról a
Közgyőlés önálló rendeletet alkot.”
4. § Hatályát veszti a R. 27. § (2) bekezdés i) pontja.
5. § Hatályát veszti a R. 38. § (3) bekezdésében a „és - népi kezdeményezésként – e rendelet
62. §-ában említett rendeletben meghatározott számú választópolgár” szövegrész.
6. § Hatályát veszti az R. 2. melléklet 18.) pontja.
7. § Hatályát veszti a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseirıl szóló
37/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

Ács Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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