Nagytőke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja. 1
1.§.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi sajátosságok érvényesítése
érdekében történő önkormányzati jogok gyakorlását jelenti.
2.§.
A helyi népszavazásban és a népi kezdeményezésben való részvételre az a
választópolgár jogosult, akinek az aláírás kezdeményezésekor és a népszavazás
időpontjában Nagytőkén van az állandó lakhelye.
3.§.
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a. a települési képviselők legalább 1/4-e,
b. a képviselő-testület bizottsága,
c. a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d. a választópolgárok legalább 20%-a.
4.§.
A helyi képviselő-testület minősített többséggel helyi népszavazást rendelhet el:
a. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben,
b. önkormányzati rendelet megerősítésére.
5.§.
Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) a költségvetésről való döntésre
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító önkormányzati rendelet
tárgyában,
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési és személyi
kérdésekben, valamint a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról2
6.§.
(1) A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés
megfogalmazására is javaslatot kell tenni.
(2) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől, vagy szervektől
érkezik, vagy ha az e rendeletben előírtaknál kevesebb a kezdeményező
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választópolgárok száma, illetve ha az állampolgári kezdeményezést késve
nyújtották be, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.3

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

7.§.
A polgármester a népszavazásról való döntést megelőzően a képviselő-testületnek
a népszavazásra irányuló kezdeményezést bejelenti. A polgármester bejelentésétől
számított 30 napon belül a képviselő-testület dönt a népszavazás elrendelésére
irányuló kezdeményezésről. 4
A népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével
egyidejűleg tűzi ki, az attól számított négy hónapon belüli időpontra.5
A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a
választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezte.
A helyi népszavazás időpontját csak szabadnapra, illetve heti pihenőnapra lehet
kitűzni. A népszavazás egy napra, vagy egymást követő napokra is kitűzhető.
Nem lehet kitűzni helyi népszavazást az országgyűlési, illetve a helyi
önkormányzati képviselők választásának időpontját megelőző és azt követő 60
napon belüli időpontra.
A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a
képviselők minősített többségű szavazata szükséges.
A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában –
kitűzi a szavazás időpontját – meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó
kérdés szövegét.

8.§.
(1) A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján a
választópolgárok egyértelműen tudjanak válaszolni.
(2) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést sorszámozva, egy
szavazólapon kell feltüntetni.
9.§.
érvényes

(1) A helyi népszavazás akkor
és eredményes, ha a község
választópolgárainak
a. több mint a fele érvényesen szavazott és
b. az érvényesen szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
(2) Az azonos kérdésre három vagy több válaszlehetőséget tartalmazó népszavazás
akkor is eredményes, ha a kérdésre az (1) bekezdés a./ pontja szerint érvényesen
szavazók a legtöbb azonos választ adták.
10.§.
(1) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.
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(2) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képviselő-testület dönthet.
(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem lehet kitűzni még
akkor sem, ha a helyi népszavazás korábban eredménytelen volt.
11.§.
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthet õ minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a épviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a
döntésre javasolt ügyet.
(3) A választópolgárok 5 %-a által a polgármesternek benyújtott népi kezdeményezés
tárgyalásáról a képviselő-testület legközelebbi ülésén, de legkésőbb a benyújtástól
számított 1 hónapon belül dönt.
(4) A polgármester a szükséges és a (3) bekezdésben megjelölt arány felét el nem érő
kezdeményezést elutasítja.6
12.§.
(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden
állampolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés
céljából szervező munkát végezni.
(2) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél
szolgálati viszonyban lévő személyektől, a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat
teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény
betegellátó részlegében.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom megszegésével gyűjtött aláírások
érvénytelenek.
(4) A választópolgárok kezdeményezésre szóló indítványukat aláírási ívre gyűjtik.
(5) Az aláírási ívet sorszámozni kell, és az ívet a javasolt kérdés, ügy
megfogalmazásával kell kezdeni.
(6) Az aláírási ív tartalmazza a választópolgárok7
olvasható családi és utónevét
születési évét
személyi azonosítóját
lakcímét és
aláírását.
13.§.8
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14.§.
A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot, a népi kezdeményezés tárgyát
képező ügyet, valamint a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményét a helyben
szokásos módon kell tenni.
15.§.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi
költség az önkormányzat költségvetését terheli.
16.§.
Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi
népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi
népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmánybírósági
panaszt a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül lehet elő terjeszteni.
17.§.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 45-50. §-ai, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 9
18.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Dóczi Margit sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. július 4.

Dr. Dóczi Margit sk.
jegyző
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Staberecz Ferenc sk.
polgármester

