
 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7./2017.(X.12.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, 

az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 

CXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§ Helyi népszavazás elrendeléséhez Balatonudvari település választópolgárainak 

legalább 24%-ának kezdeményezése szükséges.  

 

 

2.§ (1) E rendelet 2017. október 15. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12./2014.(XI.27.) önkormányzati 

rendelet IX. Fejezet cím, a 25. Helyi népszavazás alcím, továbbá a 67-68.§-ok.   

 

 

 

Szabó László         Németh Tünde  

polgármester         jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2017. október 12.  

 

         dr. Panyi Szilvia Orsolya  

         aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indoklás 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint indokolom. 

 

 

Általános Indoklás 

 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény ( a továbbiakban: Nsztv.) 34.§-

a tartalmazza a helyi népszavazás kezdeményezésének szabályait.  

A jelenleg hatályos önkormányzati szervezeti és működési szabályzat a Balatonudvari község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete. Ezen rendelet IX. Fejezet 

cím, a 25. Helyi népszavazás alcím, továbbá a 67-68.§-ok szabályozták a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges alapvető szabályokat.  

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 

megalkotásával egyidejűleg a hatályos szmsz-beli szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül 

és az új rendelet hatályba lépésével már az fog rendelkezni a fenti szabályokról.  

A rendelet megalkotására a helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos helyi 

szabályok jogi pontosítása miatt kerül sor.  

 

 

 

Részletes indoklás 

  

Az 1.§-hoz Ezen § tartalmazza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló rendelkezést.     

 

A 2.§-hoz Itt kerül szabályozásra a rendelet hatályba lépése, valamint a hatályon kívül 

helyezésre kerülő rendelkezések.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásához:  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefogytatni, a 17.§ (2) bekezdés  

pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen 

szempontokat kell vizsgálni.  

Erre tekintettel a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezet megalkotásának várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:  

  

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

Társadalmi hatása a Balatonudvari község Önkormányzatának jogszerű működésének 

biztosítása a magasabb rendű jogszabályok keretei közötti működés törvényes helyi 

kereteinek kialakításával.  

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 

megalkotásával egyidejűleg a hatályos szmsz-beli szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül 

és az új rendelet hatályba lépésével már az fog rendelkezni a fenti szabályokról.  

A rendelet megalkotására a helyi  népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos helyi 

szabályok jogi pontosítása miatt kerül sor.  

A rendelet megalkotásának jelentősebb gazdasági, költségvetési kihatása  nincsen. 

 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

3.  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem 

keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.  

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítás elmaradása jogszabálysértést von maga után, jogszabállyal ellentétes 

rendeleti szabályozást tartana fenn, mely törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonja 

maga után.  

 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.  

 

 


