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Kengyel Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
10/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet 

 
A helyi népszavazásról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Ntv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ A képviselő-testület köteles helyi népszavazást kiírni, ha azt a választópolgárok 
közül legalább 400 fő az ok és cél megjelölésével, írásban kezdeményezi. 
 
2.§ A helyi népszavazást a képviselő-testület rendeli el, döntéséhez az önkormányzati 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott minősített többség szükséges. 
 
3.§ A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában 
meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét és kitűzi a 
népszavazás időpontját. 
 
4.§ A helyi népszavazás kiírásáról hozott határozatot az önkormányzati rendelet 
kihirdetésére vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni. 
 
5.§ A helyi népszavazás kezdeményezésével, lebonyolításával kapcsolatos 
kérdésekben az Ntv. Szabályait kell alkalmazni. 
 
6.§  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével 
egyidejűleg a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 1992. évi 10. számú 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 

Kengyel, 2017. szeptember 21. 
 
 
 
 
                      Nagy Szilárd                                                             Dr. Bartók László 
                       polgármester                                                                helyettesítő jegyző 
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Indokolás 

 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

 

10/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletéhez 

 

a helyi népszavazásról 

 

 

1-6.§-okhoz 

 

Az új rendelet megalkotására a változó törvényi szabályozás miatt volt szükség. Az új 
népszavazási törvény részletesen tartalmazza az eljárási szabályokat, így annak helyi 
rendeletben történő szabályozására nincs lehetőség. Az önkormányzat tulajdonképpen csak a 
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám minimális 
szintjének meghatározására kapott felhatalmazást. 

 

Mindezek miatt indokolttá vált a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és az új 
rendelet megalkotása. 

 

 

Kengyel, 2017. szeptember 21. 

 

 

                      Nagy Szilárd                                                             Dr. Bartók László 
                       polgármester                                                                helyettesítő jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a helyi népszavazásról 
 

10/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 

befolyásoló hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei 

nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján, illetve jogszabályváltozás 

miatt volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
Kengyel, 2017. szeptember 21. 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 


