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Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséhezszükséges választópolgrárok számárőI szőIő
rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Anépszavazás kezdeményezésétőI, az eutőpai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szőlő 2013. évi CCXXXVIIL törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2014, január 18-án lépett
hatáIyba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az országos népszavazásről és népi
kezdeményezésérőlszóló 1998. évi IIL törvény, valamint a helyi önkormányzatol<rőI szóló 1990.
évi LXV. törvény 45-5t §-ai (a továbbiakban: Ötv,; amelyek a népszavazásrőIrendelkeztek.
A népi kezdeményezés helyébe az eurőpai polgári"kezdeményezés jogi kategória lépett.
Korábban az Öw. 50,§ (2) bekezdése adott felhata|mazást arra, hogy önkormrányzati rendelet
szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit, az eljárás szabályait,
Az Nsztv. 34. §_a figziti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkorményzati rendeletben
meghatátozott számú választópolgar, ami nem lehet kevesebb aválasztőpolgárok tízszéaalékánál és
nem lehet több a v á|asztőpol gárok huszonöt százalékánál.
Az Nsáv. 92. §-afelhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormanyzat képviselő-testülete rendeletben
hatétrozzameg a helyi népszavazás kezdeményezéséhezszükséges választópolgárok számát.
A hivatkozott jogszabályváItozások alapjrán javaslom a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szi,ikséges száműváIasztőpolgárok szátmaről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását.
Atámogató döntéshez az Mötv. 50.§ alapjan minősített többség sziikséges.
A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapjánnyilt szavazással történik.
Mindezek alapján javaslom a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok szétmát 20 % - ában
meghatározni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés meglárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
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Általános indokolás

INDOKOLÁS

Anépszavazás kezdem ényezéséről,az eurőpai polgári kezdemény ezésrőI,valamint a népszavazási
eljárásról szőlő 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) részletesen szabályozza a
helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
s zük s é ge s vál asztóp o l gárok számának rende l eti me ghatár ozásár a ad felhatalmazást.
A tárgykör szabélyozása nélkül aválasztőpolgári kezdeményezéste elrendelhető helyi népszavazási
feltételek nem lennének teljes könien megállapíthatóak. A rendeletben szereplő rendelkezésekkel a törvényi szabályok kiegészítéseként- a Képviselő-testtiletnek rendelkezésére áll az a 1ogi
feltételrendszer, amely sziiksé ges e gy helyi nép szav azás elrendel éséhez.
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Rendelet-tervezetz
Tiszaeszlár Község Önkormán yzata
Képviselő-testületének
.....12017 . (VIII......) önkormányzati rendelete

iszae szlár Önko rm ány zata Képv i s e ő - te stii et e a nép sza'v azás ke zdemény ezé s ér őI,
az elrőpai polgári kezdeményezésrőI, valamint anépszavazási eljárásról szőlő 2013.
évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ábankapott felhatalmazás alapján a népszavazás
kezdeményezésérőI,az eurőpai polgári kezdeményezésrőI, valamint anépszavazási
eljárásról szőIő 2013. évi CCXXXVil. törvén 34. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljátrva a következőket rendeli el:
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lyi

nép szav azást kezdemény ezhet a vál as ztőp olgár ok 20Yo - a.

2.§
E rendeletz}I7. október 01. napján lép hatáIyba, rendelkezéseit a
hatálybalépéstkövetően indult elj árásokban kell a|kaLmazni.
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JEGYZÓKÖNYV
Készült: Tiszaesz|ár Község Képviselő-testülete
Jelen vannak:

2017 . szeptember 22.-én tartott ülésén

Nugy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csanyi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Jegyzőkönyw ezető : Dér Lászlóné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés hatérozatképes,art megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, melyet a képviselő

- testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott.
Tárey: (l.tsp.) Helyi népszavaz4sról szóló rendelet meealkotása
Nagy Tibor polgármester
A népszavazás kezdeményezésérőI, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a,továbbiakban: Nsztv,) 2014.
jartlat 18-án lépett hatáIyba, ezzel egyidejűleg hatáIyát vesztette az országos népszavazásról
és népi kezdeményezésérőlszóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormanyzatol<ről
szőlő 1990. évi LXV. törvény 45-5L §-ai (a továbbiakban: Ötv.; amelyek a népszavazásről

rendelkeztek.
A népi kezdeményezés helyébe az ellrőpai polgári kezdeményezés jogi kategória lépett.
Korábban az Ötv. 50.§ (2) bekezdése adott felhata\mazást arra, hogy önkormányzati rendelet
szabáIyozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételreit, az eljárás szabáIyait.
Az Nsztv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati
rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb aválasztőpolgarok
tíz százalékLínál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt szézalékánál.
Az Nsztv. 92, §-a felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópo gárok szémÉú..
A hivatkozott jogszabáIyváltozások alapján javaslom a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számíválasztópolgárok számárőI szóló új önkormanyzatirendeletmegalkotását.
A támogató döntéshez az Mötv. 50.§ alapján minősített többség szi,ikséges.
A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapjánnyílt szavazással tclrténik.
Mindezek aIapjanjavaslom akezdeményezéshez sztikséges választópolgárok szémát 20 % ában meghatározni.
1

A rendelet

tervezet elfogadásaról szavaznunk kell.

Megállapítom, hogy a Képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazaítal a következő rendeletet
alkotta.

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő
rendelete:

testületének 7t20l7 (IX.22.) KT. számú

-

Tiszaesz\ár Önkormanyzata Képviselő - testülete a népszavazás kezdeményezésérő|,az
európai polgári kezdeményezéstőI, valamint a népszavazást eljárásrőI szóló 2013. évi

CCXXXVil. törvény 92.

§-ában kapott felhatalmazás alapján

a

népszavazás
kezdeményezésérőI, az eurőpai polgari kezdeményezésről, valamint anépszavazási eljarásról
szőlő 2013. évi CCXXXVIII. törvén 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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nép szav azást kezdemé ny ezhet a v áIasztőpo

§
l

gáro k 20Yo - a.

2.§
E rendelet 20|7. október 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
Van

-

e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvégig hatétrozatképes volt, aú.bezárja. a továbbiakban
zártúIéstrendel el.
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