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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2021. (….) önkormányzati rendelete 

a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult 
választópolgárok számáról 

TERVEZET 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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 területi szintű 
helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 

Tolna megyében területi szintű helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20 
%-a kezdeményezhet. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
                   Fehérvári Tamás Losoncziné dr. Baranyai Eszter 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 

 
A területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult 

választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelethez 

 
 
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Nsztv.) 32. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi 
népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben. 
 
Az Nsztv. 34. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében helyi népszavazást 
kezdeményezhet – többek között - az önkormányzati rendeletben meghatározott 
számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, 
és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. 
 
Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 
hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát. 
 
Az Integrált Jogalkotási Rendszer Loclex alrendszerének 2021. április 1. napjától 
történő bevezetése szükségessé tette a hatályos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatát. Ennek keretében került sor a Közgyűlés 2021. június 25. napi ülésén 
a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 21/2007. (IX.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet), mivel a 
helyi szintű népszavazás intézményének Nsztv. általi újra szabályozása 
következtében a megyei népszavazás és népi kezdeményezés vonatkozásában az 
önkormányzat rendeletalkotási felhatalmazása már csak a kezdeményezéshez 
szükséges választópolgárok számának meghatározására terjed ki. 
 
Jelen rendelet megalkotásával tehát a Közgyűlés jogalkotási kötelezettségének tesz 
eleget. A népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma a 
korábbi rendeletben meghatározott mértékkel azonos mértékben kerül 
megállapításra. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

b) Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

d) Egyéb hatása: Nincs. 

 

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet megalkotására a Közgyűlés jogalkotási kötelezettségének teljesítése érdekében van 

szükség. 

 

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Szekszárd, 2021. október 12. 

 

 

 

Losoncziné dr. Baranyai Eszter 

   megyei főjegyző 

 
 

 

 


