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16/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
 
Vámosszabadi 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. § 
 

A Képviselő-testület helyi népszavazást rendel el, ha azt a település választópolgárainak húsz 
százaléka (20%-a) kezdeményezte. 

2. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

3. § 
 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelete. 
 
 
Vámosszabadi, 2014. december 16.   

 

 

  Lizákné Vajda Lívia                                                                                dr. Torma Viktória                                  

        polgármester                                                                                                 jegyző 

 

Záradék: 
A rendelet kihirdetve 
Vámosszabadi, 2014. december 18. 
 
                                      dr. Torma Viktória 
                                                                                                                             jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
2014. január 18. napján lépett hatályba a 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról (a 
továbbiakban: Nsztv.). 
Az Nsztv. rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére (III. fejezet) és a helyi népszavazási 
eljárásra (VI. fejezet) vonatkozó szabályokat. A népi kezdeményezés jogintézménye megszűnt.  
Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról - 2014. október 1-jén lépett hatályba. Az 
Nsztv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésére vonatkozó szabályait, illetve 
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is.  
A fentiek alapján Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni és az Nsztv. felhatalmazása alapján új rendelet megalkotása vált 
szükségessé.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

  

1. §-hoz 

 A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának százalékarányos meghatározása.  

2. §-hoz 

  

A hatályba léptető rendelkezés.  

3. §-hoz 

 A korábbi – e tárgykörben szabályozó rendelet – hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
 

Vámosszabadi, 2014. december 16. 

 

  Lizákné Vajda Lívia                                                                                dr. Torma Viktória                                  

        polgármester                                                                                                 jegyző 


