
 
         12. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

.../2017. (… …) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

 

 

a helyi népszavazásról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. § 

 

A helyi népszavazást a választópolgárok 20%-a kezdeményezheti. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 6911/1/2017.      ….. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a helyi népszavazásról szóló 

…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelenleg Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: SZMSZ) tartalmaz rendelkezést arra vonatkozólag, hogy a választópolgárok 

hány %-a kezdeményezhet helyi népszavazást.  

 

2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Nsztv.) a korábbi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 

szabályozás hatályon kívül helyezése mellett. 

Az Nsztv. népszavazási eljárást szabályozó VI. fejezete 2014. október 1-jén lépett hatályba. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal ezt megelőzően felhívta a figyelmet arra, hogy megszűnt 

az önkormányzati rendeletalkotásra való felhatalmazás a népszavazás és népi kezdeményezés 

feltételeinek és eljárásrendjének szabályozására, és az Nsztv. csupán a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának törvényi korlátok közötti 

meghatározására ad felhatalmazást az önkormányzatok számára. Ennek megfelelően a 

Somogy Megyei Kormányhivatal kérte a helyi népszavazásról szóló önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálatát.  

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben azt a jogtechnikai megoldást 

alkalmazta, hogy hatályon kívül helyezte a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

szóló rendeletét, majd az SZMSZ-ben szabályozta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számát. 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy ez a megoldás nem felel meg a 

jogszabályszerkesztési követelményeknek, mert az SZMSZ bevezető része nem tartalmaz a 

népszavazás szabályainak meghatározására vonatkozóan felhatalmazó rendelkezést. Ilyen 

rendelkezést viszont csak új SZMSZ alkotásával lehetne az önkormányzati rendeletbe 

beilleszteni, mert a rendelet bevezető részét nem lehet módosítani a vonatkozó jogszabály, a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint. 
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A Somogy Megyei Kormányhivatal által javasolt megoldás a helyi népszavazásról új, önálló 

rendelet alkotása, továbbá a népszavazásra vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezése az 

SZMSZ-ből, egy módosító rendelet megalkotásával. 

 

Az új rendelkezést az eddig hatályban lévő szabályozásnak megfelelően a választópolgárok 

számának 20%-ában javaslom megállapítani. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2017. szeptember 11. 

 

 

 

 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a helyi népszavazásról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési  

hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 

2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), a népszavazási 

eljárást szabályozó VI. fejezete pedig 2014. október 1-jén lépett hatályba. 

Az Nsztv. 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint helyi népszavazást 

kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú 

választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál 

és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A szabályo-

zást eddig az SZMSZ tartalmazta, a tervezettel megegyező %-ban, ezért 

társadalmi, gazdasági hatása az új szabályozásnak nincs. 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert  
A Somogy Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a jelenlegi megoldás nem felel meg a jogszabályszerkesztési követelményeknek, mert az SZMSZ 

bevezető része nem tartalmaz a népszavazás szabályainak meghatározására vonatkozóan felhatalmazó rendelkezést. Új, önálló rendelet megalkotásával 

lehet a jogszabályszerkesztési követelményeknek eleget tenni. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A fentiek alapján a helyi népszavazásról szóló szabályozást az SZMSZ-ből való hatályon kívül helyezés mellett új rendelet megalkotásával kell megol- 

dani, hogy a szabályozás megfeleljen a jogszabályszerkesztési követelményeknek is. A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 

eljárását vonhatja maga után.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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