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Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 27-ei ülésére 
Előkészítette: dr. Juhász Kinga 



Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) működését a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozza. Az SZMSZ legutóbbi módosítására a testület 

2013 decemberi ülésén került sor.  

 

Az SZMSZ XII. Fejezete rendelkezik a megyei népszavazásról, népi kezdeményezésről. Ezen 

eljárások jogi alapját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 

Ötv.), valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 

vonatkozó fejezetei, szakaszai adták.  

2014. január 18. napján hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Nsztv.), egyúttal hatályon kívül helyezésre került az országos népszavazásról és 

népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, valamint az Ötv. népszavazásra vonatkozó 

része.  

Az Nsztv. a népi kezdeményezést nem szabályozza külön, annak intézménye megszüntetésre 

került, azonban a 92. §-a felhatalmazást ad a közgyűlés részére, hogy rendeletben határozza meg 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 

Mindezek alapján szükségessé vált az SZMSZ e fejezetének módosítása. Ennek során továbbra is 

10 %-ban javasolom meghatározni a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát, az esetleges népszavazási kezdeményezés megalapozottsága 

érdekében. Ehhez kapcsolódóan indokolttá vált módosítani az SZMSZ 5. számú mellékletét, 

mely tartalmazza az aláírásgyűjtő ív mintáját. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2014. február 17. 

 

Becsó Zsolt 

 
 
 
 
 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2014. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XII Fejezete a következők szerint módosul: 

 
,,XII. 

Helyi népszavazás 
  

69. § 
 

(1) Megyei népszavazást a közgyűlés képviselőinek legalább ¼-e, a közgyűlés bizottságai, 
továbbá a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező választópolgárok 
legalább 10%-a kezdeményezhet. Ez utóbbi esetben a közgyűlés köteles kiírni a megyei 
népszavazást. 

  
(2) A megyei népszavazás e rendelet 5. sz. mellékletét képező aláírásgyűjtő íven 

kezdeményezhető.  
  
(3) Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell 

alkalmazni.” 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

 
3. § 

 
Jelen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 



a …/2014. (… …) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 

 
5. számú melléklet 

 
A ……………………………….. Választási Iroda vezetője az aláírásgyűjtő ívet ……….. év …………………. hónap ………. napján hitelesítette. 

………………………………… 
a választási iroda vezetője 

 
A L Á Í R Á S G Y Ű J T Ő  Í V  

Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: 
(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege) 
 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Lakcím Saját kezű aláírás 
1.   �-������-����   
2.   �-������-����   
3.   �-������-����   
4.   �-������-����   
5.   �-������-����   
6.   �-������-����   
7.   �-������-����   
8.   �-������-����   
9.   �-������-����   
10.   �-������-����   
11.   �-������-����   
12.   �-������-����   
13.   �-������-����   
14.   �-������-����   
15.   �-������-����   
16.   �-������-����   
 
Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
 ……………………………………………….. 
 az aláírást gyűjtő polgár aláírása



 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
mely ismerteti a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 
szóló rendelet elfogadásának várható következményeit 

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály az SZMSZ rendelkezéseit 
a hatályos jogszabályi környezethez 

igazítja.  
A tervezett jogszabály gazdasági, 

költségvetési hatásai 
A megyei önkormányzat 

költségvetésében megtakarítást nem 
eredményez. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően 
környezeti következmények nem 

merülnek fel. 
A tervezett jogszabály egészségi 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően 
egészségi következmények nem 

merülnek fel. 
A tervezett jogszabály adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai 
A tervezett jogszabály elfogadásának és 

bevezetésének nincsenek jelentős 
adminisztratív terhei. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 
olyan helyzet állhatna elő, mely alapján 

a rendelet nem felelne meg hatályos 
jogszabályok előírásoknak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez 

 
Általános indokolás 

 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés 
a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében 
határozza meg. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

Pontosításra kerültek a helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezések a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvénynek megfelelően. 
 

2. §-hoz 
 
Az új jogszabályi környezetnek megfelelően módosításra került az SZMSZ 5. számú 
mellékelte, mely az aláírásgyűjtő ív mintáját tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre 
 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 
2014. február 27-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. március 3. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 


