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a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
feltételeit, eljárási rendjét következők szerint szabályozza:
I.

Általános rendelkezések

1.§ A választópolgárok az ön kormányzáshoz való jogukat az általuk választott képviselő-testület útján
és a helyi népszavazással gyakorolják.
2.§ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a választópolgár jogosult,
aki a helyi önkormányzati választásokon választójogosult.
II.

Helyi népszavazás

3.§ (1) A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles kérni a következő kérdésekben:
a) a községegyesítés és községegyesítés megszüntetésének kezdeményezésében
b) új község alakításának kezdeményezésében
c) társult képviselő-testület alakításában, a társult képviselő-testületből való kiválásban
d) abban az ügyben, melyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben
b) önkormányzati rendelet megerősítésére.
(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás
a) a költségvetésről való döntésről
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben,
a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.
4.§ (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti
a) a települési képviselők legalább egynegyede
b) a képviselő-testület bizottsága
c) helyi társadalmi szervezet vezető testülete
d) a választópolgárok 25 %-a.
(2) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület a polgármester e tárgyú
bejelentését követő 30 napon belül köteles határozni.
(3) A képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást a 4. § (1) d. pontjában foglalt kezdeményezés
esetén.
(4) a helyi népszavazást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket), melyet a képviselő-testület
által elfogadott megszövegezésben kell szerepeltetni,
b) a helyi népszavazás időpontját,
c) az előkészítéssel és a lebonyolítással kapcsolatos fő határidőket.
(5) A helyi népszavazás kiírását elrendelő határozatban tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy a
feltett kérdés(ek)ről, azok részleteiről hol, milyen fórumokon kaphat alapos és hiteles
tájékoztatást.
5.§ (1) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott.
(2) A helyi népszavazás akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott
kérdésekre azonos választ adott.
(3) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.

(4) Eredménytelen népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület
dönthet.
(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a
népszavazás eredménytelen volt.
III.

Népi kezdeményezés

6. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek
eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani.
(3) Kötelező a népi kezdeményezést tárgyalni, ha a választópolgárok 10 %-a kéri.
(4) A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a polgármester e tárgyú bejelentését
követő 30 napon belül dönt.
(5) Népi kezdeményezés tárgyalás nélkül csak akkor utasítható el, ha olyan ügyre vonatkozik,
amelynek elbírálása – az (1) keretein belül – lehetetlen.
(6) A visszautasítás indokát írásban közölni kell.
(7) A képviselő-testület népi kezdeményezés tárgyában hozott döntését a polgármester köteles a
helyben szokásos módon közzétenni.
IV.

Eljárási szabályok

7. § (1) Aláírást gyűjteni a helyi választási iroda vezetője által hitelesített – aláírt és lepecsételt – íven és
annak másolatán lehet. Minden aláírásgyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell
a) a népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket), illetve a népi kezdeményezés tárgyát,
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat: a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját és saját kezű aláírását.
(2) A népszavazáson szereplő kérdés megfogalmazásába a képviselő-testületet, a Helyi
Választási
Bizottságot és a kezdeményezők által választott bizottságot is be kell vonni.
(3) Az aláírásgyűjtő ív hitelesítésekor a választási iroda vezetőjének rá kell írni az ívre, hogy
hány aláírás esetén lesz kötelező a helyi népszavazás kiírása, illetőleg a népi kezdeményezés tárgyalása.
(4) Aláírást gyűjteni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül lehet. Az első
aláíró egyben igazolja az aláírás gyűjtésének kezdési időpontját /év, hó, nap/, az utolsó aláíró az ív
lezárásának időpontját.
(5) A polgármester az aláírt íveket ellenőrzésre átadja a helyi választási bizottságnak.
V.

Záró rendelkezések

8. § (1) Az itt nem szabályozott eljárási, lebonyolítási, szervezeti szabályokra a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a
körjegyző gondoskodik.

Lerner Henrik sk.
polgármester

Tóth Teréz sk.
körjegyző

Záradék:
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem, folyamatos megtekintését biztosítom.
Szigetszentmárton, 2001. március 27.
Tóth Teréz sk.
körjegyző

