Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva,
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi népszavazásról a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a helyi népszavazásban részt vevő választópolgárokra, a
Képviselőtestületre és szerveire, valamint a helyi választási irodára, valamint a helyi választási
bizottságra.
2. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) a Nsztv. 34. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott személyek és szervezetek, vagy
b) a helyi választópolgárok 20 %-a.
(2) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezi a
népszavazást a Képviselőtestület köteles azt elrendelni.
(3) A népszavazási kezdeményezés, illetve az aláírásgyűjtő ív jogszabályoknak való
megfelelőségének vizsgálata a helyi választási iroda vezetőjének, az aláírásgyűjtő íven szereplő
kérdés hitelesítése vagy annak megtagadása a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik.
3. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pétervására Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásáról szóló
4/2001.(III.30.) számú rendelete.
Pétervására, 2014. november 18.
Eged István
FIDESZ-KDNP
polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

I N D O K L Á S
Általános indokolás
Magyarország alaptörvénye B. cikk (4) bekezdése szerint: A nép a hatalmát választott képviselői
útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. A nép közvetlen hatalomgyakorlásának módja a
népszavazáson való részvétel. A helyi népszavazás során a választópolgárok döntenek az
egyébként a képviselő-testület hatáskörébe utalt kérdésekben. A helyi népi kezdeményezéssel
pedig a képviselő-testület elé terjeszthetnek eldöntésre szánt ügyeket. A helyi önkormányzatokról
szóló törvény a népszavazás benyújtására jogosult választópolgárok számának meghatározását –
kereteken belül – a helyi életviszonyoknak megfelelően, a képviselő-testületre bízza.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet személyi hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz
Az Ötv. 47. § (1) bekezdésének c.) pontja szerint a helyi népszavazást a polgármesternél
kezdeményezheti: „az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok 10 százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok 25%ánál.” A rendelet ezen szakasza ezt az arányt minimum 20 %-ban határozza meg.
3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

