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Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2017. október 31. napján tartandó nyilvános ülésére 
 

 

Tárgy: Helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása 

Melléklet: rendelettervezet 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 92. §-

ában a képviselő-testületet kizárólag a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának meghatározására kapott felhatalmazást. Az Ntv. 32. § (2) 

bekezdése értelmében a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az 

önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. 

Az Ntv. 34. §-a értelmében a képviselő-testület által meghatározott szám nem lehet kevesebb 

a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 

százalékánál.  

Javaslom, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 

20 %-ban állapítsuk meg.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet 

elfogadására!  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett 

hatásvizsgálat eredménye:  

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Jogszabálysértés 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A feltételek adottak. 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 
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Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 

Tárgyi: Nem igényel. 

Pénzügyi: Nem igényel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett változásokra figyelemmel 

járuljon hozzá a rendelet elfogadásához! 

 

Lipót, 2017. október 10. 

 

 

 

                                                                                             Veilandics Eszter sk. 

                                                                                                       Jegyző 

 

RENDELET-TERVEZET 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

Lipót Község Önkormányzatának 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 Lipót község választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú 

választópolgár kezdeményezhet. 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Tóth József Péter     Veilandics Eszter 

polgármester       jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2017. október 31-én 

tartott ülésén elfogadta. 

Kihirdetve:  

2017. október 31. 

         Veilandics Eszter 

          jegyző 

 


