HOLLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2005./XI.28./sz.
RENDELETE
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 50. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint eljárva a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit,
eljárási szabályait az alábbiak szerint szabályozza:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A választópolgárok alkotmányos joga, hogy részt vegyenek a helyi hatalom gyakorlásában. A
helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választáson választójogosult.
2.§
(1) A helyi népszavazásra és a népi kezdeményezésre a községben kerülhet sor.
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati választáson választójogosult.
II.
A helyi népszavazás
3. §
(1) A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a) a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányított
kezdeményezése,
b) a község egyesítésnek és az egyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
c) új község alakításának kezdeményezése,
d) társult képviselőtestület alakítása, a társult képviselőtestületből való kiválás,
továbbá
e) abban az ügyben, amelyet az önkormányzat rendeletben kötelezően meghatároz.
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(2) A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:
a) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben,
b) az önkormányzati rendelet megerősítésére.
(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) a költségvetésről való döntésnél,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben,
a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
4.§
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) A települési képviselők legalább egynegyede,
b) a képviselőtestület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d) a község választópolgárainak 10 %-a,
(2) A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a község
választópolgárainak legalább 10 %-a kezdeményezte.
(3) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől és szervektől érkezik,
vagy a kezdeményezést késve nyújtották be, továbbá ha az előírtnál kevesebb a
kezdeményező választópolgárok, illetve képviselőtestületi tagok száma, a kezdeményezést a
polgármester elutasítja.
5.§
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület a legközelebbi
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határoz. A helyi népszavazást az elrendelésétől
számított két hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás egy napra, vagy egymást
követő napokra is kitűzhető.
(2) A képviselőtestület a helyi népszavazás elrendelésekor
- meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét,
- kitűzi a szavazás időpontját.
(3) A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselők
minősített többségű szavazata szükséges.
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6.§
(1) A helyi népszavazás
a) érvényes, ha a község választópolgárainak több mint a fele szavazott,
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott.
(2) A helyi népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre.
(3) Az eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képviselőtestület dönthet.
(4) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem,
ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
III.
HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
7.§
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető a község egészét, vagy
egyes településrészeket érintő minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselőtestület
hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település, településrész választópolgárai legalább
5 %-ának indítványa szükséges.
(3) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre
javasolt ügyet.
(4) A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki az előírtnál kevesebb
számú választópolgártól érkező, illetve nem a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügy
megtárgyalását indítványozó kezdeményezést visszautasítja.
(5) A képviselőtestület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de
legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.
(6) A képviselőtestület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok legalább 5 %-a indítványozott.
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IV.
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
8.§
(1) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a körjegyző által - a
benyújtástól számított 15 napon belül - hitelesített (aláírt és pecséttel ellátott) aláírásgyűjtő ív
másolatán lehet.
(2) Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon
tartalmaznia kell
a) a népszavazásra bocsátandó kérdést /kérdéseket/,
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat /személyazonosító jel, vagy személyazonosító
adatok, olvasható név és lakcím, aláírás/.
(3) körjegyzőnek meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik a képviselőtestület hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartanié,
c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazás volt,
d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a (2) bekezdés a)-b) pontjában foglaltaknak.
(4) Az aláírásgyűjtés nem folytatható az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján, valamint az azt
megelőző és követő 41 napon belül.
(5) A körjegyző az aláírást gyűjtő íven a hitelesítéskor feltünteti az önkormányzati rendelet
alapján szükséges aláírások számát. Aláírást gyűjteni az aláíró ívek hitelesítésétől számított
legfeljebb harminc napig lehet. Az aláírt ívek legkésőbb az ezt követő nyolcadik napon
adhatók át a polgármesternek.
(6) A polgármester a népszavazásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló választópolgárok által hozzá benyújtott - aláírásgyűjtő íveket a beérkezéstől számított 8 napon
belül megküldi a helyi választási bizottságnak, amely 15 napon belül gondoskodik a
kezdeményezés hitelesítéséről.
(7) A hitelesítés a rendelet által előírt számszerűség ellenőrzését, valamint a népszavazás
kezdeményezését, és a népi kezdeményezést aláíróknak a népesség-nyilvántartás adatai
alapján történő azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultság és a lakóhely
megállapítása céljából.
(8) Abban az esetben, ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetiségét
illetően, a választási bizottság - szúrópróbaszerűen - a személyazonosságot is ellenőrizheti, de
a választópolgár ebből a célból nem idézhető.
(9) A hitelesítési eljárás és a népszavazás eredményéről a választási bizottság írásban
tájékoztatja a polgármestert.
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9.§
A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselőtestület a népi kezdeményezést, illetve a
helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést visszautasíthatja.
10.§
(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés minden fontos eseményéről a lakosságot
tájékoztatni kell.
Tájékoztatás történhet:
- hirdetmények útján,
- lakossági fórumokon,
- megyei napilapban
(2) A népszavazás eredményéről a választási bizottság tájékoztatja a képviselőtestületet.
11.§
(1)A helyi népszavazás lebonyolításánál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvénynek a választók nyilvántartásáról, a szavazókörökről, a választási
szervekről, a szavazásról szóló rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A képviselőtestület a helyi népszavazás kiírásakor az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvényben előírt határidőktől, határnapoktól eltérhet.
(2) A helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati és az országgyűlési
választások időpontját megelőző, és azt követő hat hónapon belül.
12.§
(1) A népszavazásra feltett kérdést vagy kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy annak
alapján valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni.
(2) Az eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy szavazólapon kell feltűntetni.
(3) Az önkormányzati rendeletet megerősítő népszavazás esetében az értesítéshez a rendeletet
is mellékelni kell.

V.
JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
13.§
(1) A körjegyzőnek, mint a helyi választási iroda vezetőjének, az aláírásgyűjtő ívek
hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a helyi
bírósághoz kifogást lehet benyújtani.
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(2) A képviselőtestület népszavazást elrendelő, valamint a kötelezően elrendelendő
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított 8
napon belül a helyi bírósághoz kifogást lehet benyújtani.

VI.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
14.§
A helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos költségek az önkormányzat költségvetését
terhelik.
15.§
A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre - a jelen rendeletben nem szabályozott
kérdésekben - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény és ezek végrehajtási rendelkezései az irányadók.
16.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 1/1993./I.13./sz. rendelettel módosított 5/1992.(X.16.) számú
önkormányzati rendelet.

Mózes Marianna sk.
polgármester

Török Csilla sk.
körjegyző

