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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi népszavazásról*
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi népszavazást a Képviselőtestület kitűzi, ha azt a település választópolgárai 15%-ának
megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
3. §
Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 25/1995. (VI.7.) rendelete.

Pápa, 2015. április 7.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét , a vastagon szedett szövegrészek más
jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Jelenleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 25/1995. (VI.7.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi
népszavazást és népi kezdeményezést. A Rendelet elfogadása óta jelentősen megváltozott a
jogszabályi környezet, így annak felülvizsgálata indokolt.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 32. § (1) bekezdése
rögzíti: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben.”
A Törvény 34. § (1)-(2) bekezdése alapján „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.
A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”
A rendelet-tervezet a törvényi felhatalmazást figyelembe véve a helyi népszavazás
kezdeményezését a település választópolgárainak 15 %-ában javasolja meghatározni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a értelmében: „Az
azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes.”
A törvényi szabályozást és a hivatkozott rendelkezést figyelembe véve javasolt a rendelet-tervezet
fentiek szerinti jóváhagyása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. § -hoz
A rendelkezés alapján a Képviselőtestület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha a település
választópolgárainak legalább 15 százaléka azt kezdeményezi.
2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
3. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-tervezet a közvetlen hatalomgyakorlás tárgykörébe tartozó kérdéskört szabályoz, mely
által a település választópolgárainak 15 százalékának kezdeményezésére a Képviselőtestület köteles
kiírni a népszavazást.
A Törvény 82. §-a rögzíti: „A helyi népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásának költségeit, valamint a választási szervek tevékenységével
összefüggő egyéb költségeket a helyi önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.”
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a helyi választási iroda látja el.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogszabály megalkotása azért vált szükségessé, mert a felhatalmazást adó jogszabályi környezet
megváltozott, és a hatályos rendelet hatályban tartása ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályi
rendelkezésekkel.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Összeállította:

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Pozsgai Zsuzsanna aljegyző
Dr. Puskády Norbert köztisztviselő

Pápa, 2015. április 7.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

