Pest Megye Közgyűlésének 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete1
a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
jogkörében az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Pest megyében területi szintű helyi népszavazást a választópolgárok legalább
10%-a kezdeményezhet.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pest Megye Közgyűlésének 7/2012. (VII.13.) önkormányzati
rendelete a megyei népszavazásról és a megyei népi kezdeményezésről.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

1

Hatályos 2014. február 26-tól

dr. Szűcs Lajos s.k.
Pest Megye Közgyűlésének
elnöke

Általános indokolás

A közgyűlés 7/2012. (VII.13.) szám alatt rendeletet alkotott a megyei népszavazásról és a
megyei népi kezdeményezésről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
A népszavazással kapcsolatos jogi szabályozás időközben alapvetően megváltozott.
2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
(Nsztv.), valamint a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatokról szóló 37/2013. (XII.30.) KIM rendelet.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyi népszavazásra és népi
kezdeményezésre vonatkozó IV. fejezete, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény hatályát vesztette.
Az Nsztv. részletesen szabályozza a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésével és
lebonyolításával kapcsolatos anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat is. Mindössze egy
témakörben, a 92. §-ában ad felhatalmazást az önkormányzat képviselő-testülete részére,
hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát a 34. § (1) c) pontjában meghatározott 10% - 25% között. Lényeges
változás, hogy megszűnt a népi kezdeményezés intézménye.
Fentiekre tekintettel Pest Megye Közgyűlésének a megyei népszavazásról és a megyei népi
kezdeményezésről szóló 7/2012. (VII.13.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak
elvesztették jogalapjukat, a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Részletes indokolás
1. §
A területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számának
meghatározása.
2. §
Hatályba léptető és a korábbi rendeletet hatályon kívül helyező rendelkezés.

