Szakonyfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2001. (VI.21.) számú rendelete
a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről

Szakonyfalu község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 50.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az 1997. évi C. törvény
és a 29/2000. (X.27) BM rendelet útmutatásai szerint a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés feltételeit, az eljárás rendjét az illetékességi területén az alábbiak szerint
szabályozza:

1.§.
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.) a települési képviselők legalább egynegyede,
b.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
c.) a választópolgárok legalább 10 %-a.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok
legalább 20 %-a kezdeményezte.

2.§.
(1)

(2)
(3)

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden, a
településen állandó lakással rendelkező választópolgár jogosult aláírásokat gyűjteni,
illetve aláírás céljából szervező munkát végezni.
Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként nem szervezhető az, aki tanköteles korú, illetve
aki a településen sem állandó lakással, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
Nem gyűjthető aláírás:
a.) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése
közben,
b.) a fegyveres erők és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő
személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c.) tömegközlekedési eszközön,
d.) a helyi önkormányzat hivatali helyiségében.

3.§.
(1) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel, illetve a népi
kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni.
(2) A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés választópolgári kezdeményezését
tartalmazó aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének
ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező családi és utónevét, lakcímét,
valamint a személyi azonosítóját.

4.§.
(1) Aláírást gyűjteni az aláíró ív hitelesítésétől számított, legfeljebb 30 napig lehet.
(2) A helyi választási iroda vezetője (körjegyző) az aláírást gyűjtő ív hitelesítésekor rögzíti a
hitelesítés dátumát, és feltünteti az e rendelet alapján szükséges aláírások számát.

5.§.
(1)

(2)
(3)

A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését követő 1 (egy) hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.
Az ívet utolsóként aláíró választópolgár aláírásával és dátummal igazolja az aláírás
gyűjtésének befejezését.
A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.
A határidő elmulasztása esetén a helyi választási bizottság az aláírásokat nem ellenőrzi.

6.§.
(1) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik.
(2) Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások
eredetiségét illetően, a helyi választási bizottság a személyi-, adat- és lakcímnyilvántartás,
illetőleg a helyi választási iroda vezetője útján a személyazonosságot is ellenőrizheti.
(3) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről
haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.

7.§.
Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be,
vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt állapította
meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az 1.§.-ban meghatározott számot, a
kezdeményezést a polgármester elutasítja.

8.§.
(1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a 6.§. (3)
bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő legközelebbi képviselő-testületi
ülésen bejelenti.
(2) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület a legközelebbi
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határoz.
(3) A népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével egyidejűleg
tűzi ki.
(4) A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot
a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

9.§.
(1) A helyi népszavazást a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság a helyi
választási iroda közreműködésével bonyolítja le.
(2) A szavazatszámláló bizottságba és a választási bizottságba a kezdeményezést benyújtók
egy közös megbízottat, továbbá a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevők, illetve
a jelölő helyi szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak.

10.§.
A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított szavazókörben
kell elfolytatni.

11.§.
(1) A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján
valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni.
(2) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést egy szavazólapon kell –
sorszámozva – feltüntetni.

12.§.
A helyi népszavazás:
a.) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
b.) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre
(kérdésekre) azonos választ adott.

13.§.
(1)
(2)
(3)

A népszavazás eredményéről a választási bizottság tájékoztatja a polgármestert.
A népszavazás eredményét a képviselő-testület a legközelebbi ülésen határozatba
foglalja.
A népszavazás eredményéről a polgármester tájékoztatja a település lakosságát.

14.§.
(1) Eredménytelenség esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület
döntést hozhat.
(2) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, még akkor
sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

15.§.
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet legalább a
választópolgárok 5 %-a kezdeményezett.

16.§.
(1) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás, népi kezdeményezés aláírásgyűjtő
íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon
belül a Körmend Város Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
(2) A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint azt elutasító határozata ellen a
határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a Körmend Város Bírósághoz lehet
kifogást benyújtani.

17.§.
A helyi népszavazás költségei az önkormányzat tárgyévi költségvetését terhelik.

18.§.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv-nek a helyi népszavazásra és népi
kezdeményezésre vonatkozó (45.§.-50.§.) rendelkezéseit, az 1997. évi C. törvény (I-IX.
fejezet, XV. fejezet, XVI. fejezet) rendelkezéseit, valamint a 29/2000. (X.27) BM rendelet
vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

19.§.
(1) A rendelet 2001. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg a helyi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/1999. (IV.14.) sz. rendelet 18.§.-a hatályát veszti, s helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„A képviselő-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeit és az eljárás
rendjét külön rendeletben szabályozza.”

Szakonyfalu, 2001. június 21.

Balassa József sk.
körjegyző

Csrenkó Antal sk.
polgármester

