Papkeszi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/1995. (VII.28.) számú
Önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés helyi szabályairól.

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati jogok közvetlen
gyakorlásának lehetővé tétele érdekében a többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1.

§

/1/ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választáson választójogosult.
/2/ Az 1990. évi LXV. törvény 46. § /1/ bekezdés a./, b./, c./ pontjában foglalt esetekben a helyi
népszavazásban az érintett község választópolgárai vehetnek részt.

2.

§

/1/ A polgármester a népszavazásra vonatkozó kezdeményezésről köteles a Képviselő-testületet
tájékoztatni.
/2/ A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület a legközelebbi ülésén, de
legkésőbb egy hónapon belül határoz.
/3/ A helyi népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül meg kell tartani. A helyi
népszavazást egy napra kell kitűzni.

3.

§

/1/ A népszavazás eredménye kötelező a Képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás
esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselő-testület dönt.
/2/ Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a
helyi népszavazás eredménytelen volt.

-2/3/ Nem lehet kitűzni helyi népszavazást az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek választásának időpontját megelőző és az azt követő 60 napon
belüli időpontra.

4.

§

Az alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás
elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdeményezés
tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt.
Az alkotmányossági panaszt a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

II.

Fejezet

A helyi népszavazás kezdeményezés és elrendelés

5.

§

A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./
b./
c./
d./

a képviselők legalább egynegyede,
a Képviselő-testület bizottsága,
a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
a választópolgárok legalább 20%-a.

6.
/1/

§

A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a./
b./
c./
d./

A községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezésére.
Új község alakításának kezdeményezésére.
Közös Képviselő-testület alakítása, közös Képviselő-testületből való kiválása.
Abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.

/2/

A Képviselő-testület az /1/ bekezdésben foglaltakon túl népszavazást köteles kiírni, ha azt a
választópolgárok 25%-a kezdeményezi, kivéve a /3/ bekezdésben foglaltakat.

/3/

Nem rendelhető el népszavazás:
a./
b./
c./

A költségvetésről való döntésre,
A helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben,
a Képviselő-testület felosztásának a kimondásáról.

-3-

III.

Fejezet

Népi kezdeményezés

7.

§

Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek
eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8.

§

A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet az állampolgárok 5%-a
kezdeményez.

9.

§

/1/

A választópolgárok a népi kezdeményezést a polgármesternél nyújthatják be.

/2/

A Képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de legkésőbb
egy hónapon belül dönt.

IV.

Fejezet

Eljárási szabályok

10. §
A helyi népszavazás lebonyolításánál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvénynek a választók nyilvántartásáról, szavazókörökről, a választási szervekről,
a szavazásról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. §
/1/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében az 1. § /1/ - /2/
bekezdésében meghatározottak jogosultak aláírásokat gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés céljából
szervező munkát végezni.
/2/ Nem gyűjthető aláírás munkahelyen, munkavégzési kötelezettség teljesítése
tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmények betegellátó részlegében.

közben,
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/3/ A két bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek.

12. §

/1/ Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a települési önkormányzat
körjegyzője által – az átadást követő 3 napon belül – hitelesített, /aláírt és pecséttel ellátott/ ív
másolatán lehet.
/2/ Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon
tartalmaznia kell:
a./ a népszavazásra bocsátandó kérdést,
b./ az aláíráshoz szükséges rovatokat /személyazonosító jel, vagy személyazonosító adatok,
olvasható név és lakcím, aláírás/.
/3/ A jegyző megtagadja az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdésben helyi
szavazás nem írható ki, ha az ív nem felel meg a /2/ bekezdés a./ és b./ pontjában foglaltaknak.1
A jegyzı határozata ellen három napon belül kifogást lehet benyújtani a helyi bírósághoz. A bíróság a
kifogásról a beérkezésétıl számított három napon belül nem peres eljárásban határoz.2
/4/ A jegyzı az aláírt győjtıíven a hitelesítéskor feltünteti az önkormányzati rendelet alapján szükséges
aláírások számát.3
Aláírást győjteni az aláíró ívek hitelesítésétıl számított legfeljebb 30 napig lehet. Aláírt ívek, legkésıbb az
azt követı nyolcadik napon adhatók át a polgármesternek4

13. §
/1/ A polgármester a helyi népszavazásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló állampolgári
kezdeményezést /aláírásgyűjtő íveket/ a beérkezéstől számított 8 napon belül átadja a helyi
Választási Bizottságnak.
/2/ A helyi Választási Bizottság – a Polgármesteri Hivatal bevonásával – gondoskodik az aláírások
hitelesítésérıl.5

14. §

1

Módosította 18/2007. (IX.28.) Hatályos 2007. 09. 28.
Módosította 18/2007. (IX.28.) Hatályos 2007. 09. 28.
3
Módosította 18/2007. (IX.28.) Hatályos 2007. 09. 28.
4
Módosította 18/2007. (IX.28.) Hatályos 2007. 09. 28.
5
Módosította 18/2007. (IX.28.) Hatályos 2007. 09. 28.
2

/1/ A hitelesítés az e rendeletben előírt számszerűség ellenőrzését, valamint a helyi népszavazás
kezdeményezését és a népi kezdeményezést aláíró, állampolgároknak a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai alapján történő azonosításait jelenti, kizárólag a választójogosultság
megállapítása céljából.
/2/ Az aláírások eredetiségét érintő alapos gyanú esetén
szúrópróbaszerűen, a személyazonosságot is ellenőrizheti.

a

helyi

Választási

Bizottság

/3/ A hitelesítés lefolytatása során – azonosítási céllal – az állampolgár nem idézhető.
/4/ A hitelesítést 10 napon belül le kell folytatni.
/5/ A hitelesítési eljárás eredményéről a helyi Választási Bizottság a polgármestert írásban
tájékoztatja.
/6/ A hitelesítési eljárás eredményének megküldését követően a Képviselő-testület az e rendelet 2. §
/2/ bekezdésében, illetve a 9. § /2/ bekezdésében megállapított határidőn belül elbírálja a helyi
népszavazás kezdeményezését, valamint a népi kezdeményezést.

15. §
/1/ A hitelesítés eredménytelensége esetén a Képviselő-testület a 6. § /2/ bekezdésén alapuló helyi
népszavazásra vonatkozó indítványt, valamint a 8. § szerinti népi kezdeményezést elutasítja.
/2/ Nem minősül eredménytelennek a hitelesítés mindaddig, amíg a figyelembe vehető aláírások
száma az e rendeletben megállapított szám alá nem csökken.

16. §
/1/ A népszavazásra feltett kérdéseket a Képviselő-testület fogalmazza meg úgy, hogy arra
valamennyi választópolgár egyértelműen válaszolni tudjon.
/2/ A népszavazás során eldöntött valamennyi kérdést sorszámozva, egy szavazólapon kell
feltüntetni.

17. §
/1/ A népszavazást a helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok bonyolítják le.
/2/ A helyi népszavazás kitűzésével egyidőben a Képviselő-testület megállapítja a népszavazás
lebonyolításával kapcsolatos határidőket.

18. §
A népszavazás elrendeléséről szóló Képviselő-testületi határozatot közzé kell tenni.
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19. §
A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított szavazókörökben kell
lefolytatni.

20. §

A helyi népszavazás
a./

érvényes, ha a választópolgárok több, mint felel szavazott.

b./

eredményes, ha a szavazóknak több, mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott.

21. §
Abban az esetben, ha a szavazólapon több kérdés szerepel, akkor a helyi népszavazás érvényességét
és eredményességét külön – külön kell vizsgálni.

22. §
Érvényesen szavazni az elfogadott válasz aláhúzásával, vagy bekarikázásával lehet.

23. §
Érvénytelen a szavazat, ha
a./

a borítékban nincs szavazólap,

b./

A borítékban egynél több szavazólap van,

c./

a szavazólapon ugyanazon kérdésnél az IGEN és NEM szót, illetve a megszövegezett
válaszokat érintetlenül hagyták, vagy mindkettőt megjelölték.

24. §
/1/

A helyi népszavazás eredményét a helyi Választási Bizottság állapítja meg.

/2/

A helyi népszavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a helyi Választási Bizottság
elnöke átadja a polgármesternek.
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25. §
/1/ A helyi népszavazás eredményét a szavazás befejezésétől számított 3 napon belül nyilvánosságra
kell hozni.
/2/ Az eredmények sajtóban történő közzétételéről, illetve a községben való kihirdetéséről a
körjegyző gondoskodik.

26. §
A népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik.

27. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Papkeszi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/1992. /III.25./ ÖR. számú rendelete hatályát veszti.

Papkeszi, 1995. július 13.

Csete Kálmán s.k.
polgármester

Bajkai Gáborné s.k.
körjegyző

