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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember havi ülésére 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 13/2004. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére és a népszavazásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Nsztv.), ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezésre került az országos 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 45-51. §-ai, a 
népszavazásra vonatkozó rész.  
 
Az Nsztv. – többek között – rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási 
eljárásra vonatkozó szabályokat. 
 A népszavazási eljárásra vonatkozó VI. Fejezet 2014. október 1-jén lépett hatályba. Az Nsztv. a 
népi kezdeményezést nem szabályozza, így annak intézménye megszüntetésre került.  
Korábban az Ötv. 50. § (2) bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy a képviselő-testület 
önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés további 
feltételeit, az eljárás rendjét. Településünkön erről a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről a 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet szól.  
Az Ötv. 50. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével, megszűnt az önkormányzati 
rendeletalkotásra való felhatalmazás, egyúttal az Nsztv. 92. § a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának – az új Nsztv.-ben meghatározott – 
törvényi korlátok (választópolgárok számának 10-25 %) közötti meghatározásra szűkítette.  
 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendeletének a fentebb kifejtettek 
alapján a hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését.  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendelet tervezetet, fogadja el.  
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Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2017. (…….   ) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról 
(tervezet) 

 
 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében és 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 meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-nak megfelelő számú választópolgár 
kezdeményezhet. 

 
2. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Parád Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 13/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 

Mudriczki József       Varró Gyula 
               polgármester               címzetes főjegyző 
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