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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség 2017. évre vonatkozó – a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletével kapcsolatos – ellenőrzési munkaterve alapján a
fővárosi és megyei kormányhivataloknak törvényességi felügyeleti
jogkörükben vizsgálták az illetékességi területükön működő helyi
önkormányzatoknak a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 92.§-ában kapott felhatalmazás
alapján megalkotott rendeleteik hatályos jogszabályoknak való megfelelését.
A 2013. december 23-án kihirdetett, és 2014. január 18-án hatályba lépett
Ntv. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi
III. törvény helyébe lépett, valamint hatályon kívül helyezte a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 4551.§-ait, amelyek a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
rendelkeztek. E tárgykörben önkormányzati rendelet alkotására korábban az
Ötv. 50.§ (2) bekezdése adott felhatalmazást.
Az Ötv. említett rendelkezései egy részét az Ntv. a 32-34.§-ában vette át,
amely a 34.§ (1) bekezdése c) pontjában rögzíti,hogy: 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.
Az
előbbiekbenhivatkozott
felhatalmazó
rendelkezés
értelmében:
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát.”
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az e tárgykörben megalkotott helyi
önkormányzati rendelet – a Jat.-ban, valamint a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM rendelet)
megállapított érvényességi kellékek meghatározásán kívül – csak a helyi
népszavazás
kezdeményezésére
jogosult
választópolgárok
számáról
rendelkezhet.
Kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Balatonboglár, 2017. 08. 30.
Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (IX. .) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról
Balatonboglár Város Önkormányzat 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
kezdeményezhet.

a

balatonbogláriválasztópolgárok

tíz

százaléka

2. §.
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember

napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg Hatályát veszti a 25/2012.(V.14.) önkormányzati rendelet a
helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes kérdéseiről.

Miklós
polgármester

dr Markó Péter

Mészáros

jegyző

Ez a rendelet Balatonboglár város hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

A kifüggesztés napja: .
dr Markó Péter
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Előterjesztés a helyi népszavazásról
Rendeletszóló rendelet megalkotásáról
tervezet
címe:
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi,
gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

Környezeti,
Adminisztratív
Egyéb
egészségügyi terheket
hatás:
következmények:
befolyásoló
hatás:

-A
rendelet
van a helyi
- nincs
megalkotásával népszavazással
biztosabbá a helyi
járó költségek
kezdeményezése
k

lakosság
részére
kevésbe,
hivatali
jelentős.

-

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A központi jogi szabályozás viszonylag szűk körben szabályozza
Önkormányzat területén tartandó helyi népszavazások körét
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható
következmények:
A Somogy Mregyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: adottak a
Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal által
Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi: biztosított
Pénzügyi:
rendelkezésre áll rendelkezésre áll
rendelkezésre áll

