Szegvár Nagyközség Képviselőtestülete
10/1991. (V.16.) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés feltételeinek,
eljárási rendjének meghatározásáról

Szegvár nagyközség képviselőtestülete – az 1990. évi LXV. tv. IV. fejezetében foglalt felhatalmazás
alapján – a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek és eljárási rendjének megállapítása
céljából az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta.
A rendeletet az önkormányzat egységes szerkezetbe foglalva teszi közzé, a törvény szövegét „Tv” , a
rendelet szövegét „R” betűkkel jelöljük.
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
Tv. 45. §
/1/ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételére az a választópolgár jogosult,
akinek a településen állandó lakóhelye van.
Tv. 46. §
/1/ A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b./ új község alakításának kezdeményezése,
c./ közös képviselőtestület alakítása, a közös képviselőtestületből való kiválás, továbbá
d./ abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
Helyi népszavazás
„R” 1. §
/1/ A törvényben foglaltakon túl a képviselőtestület népszavazást rendelhet el a következő
kérdésekben:
a./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerősítésére.

Tv. 46. §
/2/ Az /1/ bekezdés a./ és c./ pontjaiban foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választói vehetnek részt.
/3/ A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerősítésére.
/4/ Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésről való döntésnél,
b./ a helyi adónemeket, illetőleg értéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben.
Tv. 47. §
/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./ az önkormányzati rendeltben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok 10%-ánál és nem lehet több a választópolgárok 25%-ánál.
/2/ A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
„R” 2. §
/1/ A helyi népszavazás településrészt érintő ügyben az érintett településrészben is elrendelhető.
/2/ A helyi népszavazást a településrészt választópolgárainak 20%-a kezdeményezheti. A
választópolgárok meghatározott számát a helyi népesség-nyilvántartási adatok alapján kell
megállapítani.
/3/ A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a település, településrész
választópolgárainak 20 %-a kezdeményezte.
/4/ A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsájtandó kérdés megfogalmazására
javaslatot kell tenni.
/5/ Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől vagy szervektől érkezik, illetve
az előírtnál kevesebb a kezdeményező állampolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester
elutasíthatja.
TV. 47. §

/3/ A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület a legközelebbi ülésén, de
legkésőbb 1 hónapon belül határoz.
A helyi népszavazást az elrendelésétől számított 2 hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás
1 napra vagy egymást követő napokra is kitűzhető.
„R” 3. §
/1/ A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület határozattal dönt.
/2/ A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselők minősített
többségű szavazata szükséges.
/3/ A képviselőtestület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában
-

meghatározza a helyi népszavazásra bocsájtandó kérdés szövegét,
kitűzi a szavazás időpontját.
TV. 48. §

A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetében
a népszavazásra bocsájtott kérdésben a képviselőtestület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi
népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
„R” 4. §
/1/ A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha
- a település, településrész választópolgárainak legalább 51 %-a érvényesen szavazott, és
- az érvényesen szavazott, legalább 51 %-a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
/2/ A képviselőtestület érvénytelen helyi népszavazás esetén is dönthet a szavazásra bocsájtott
kérdésben. A helyi népszavazást ugyanabban a kérdésben 1 éven belül nem lehet kitűzni, ha a helyi
népszavazás érvénytelen volt.
TV. 49. §
/1/ Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek
eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
/2/ A választópolgárok 5%-a a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A
képviselőtestület a népi kezdeményezés tárgyalásáról legközelebbi ülésén, de legkésőbb 1 hónapon
belül dönt. A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok 10 %-a indítványozott.
Helyi népi kezdeményezés
„R” 5. §
/1/ Népi kezdeményezés a település hagyományosan elkülönült részét érintő ügyben is benyújtható.

/2/ A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre javasolt
ügyet.
/3/ A népi kezdeményezés benyújtásához a település, a településrész választópolgárai 10 %-ának
indítvány szükséges.
A polgármester a szükséges arányt el nem érő kezdeményezést visszautasíthatja.
/4/ A képviselőtestület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok
10 %-a indítványozott.
Tv. 51. §
Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás
elnevezésének jogszabályt sértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdeményezés
tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt.
Az alkotmánybírósági panaszt a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
Eljárási rendelkezések
„R” 6. §
/1/ Az aláírási ívre vonatkozó rendelkezések:
- Az aláírási ívre olvashatóan kell feltüntetni a választópolgárok nevét, anyja nevét és lakcímét.
- Az aláírási ívet a választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia.
- Az ívet sorszámozni kell.
- - Az ívet a javasolt kérdés, ügy megfogalmazásával kell kezdeni.
/2/ Az aláírások hitelesítésére vonatkozó rendelkezések
-

a hitelesítést a helyi választási bizottság végzi, a helyi népesség-nyilvántartási adatok alapján,
a hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselőtestület a népi kezdeményezés, illetve helyi
népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést visszautasíthatja.

/3/ A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés eredményéről a lakosságot tájékoztatni kell.
/4/ A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozat, a helyi népi kezdeményezés tárgyát képező ügy
közzététele a helyben szokások módon történik.
/5/ Helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyhatósági választások időpontját megelőző és az azt
követő két hónapon belül.
Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések
„R” 7. §
/1/ Alkotmányjogi panasz benyújtására jogosultak köre:
- képviselők 70 %-a,

-

képviselőtestület bizottsága.

/2/ A választópolgárok alkotmányossági panasz kezdeményezéséhez szükséges száma:
- helyi népszavazásnál a választópolgárok 20 %-a,
- helyi népi kezdeményezésnél a választópolgárok 10 %-a.
Egyéb rendelkezések
„R” 8. §
/1/ A felmerülő költségek viselése az önkormányzat költségvetését terheli.
/2/ A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre a „helyi képviselők és polgármesterek
választásáról szóló” 1990. évi LXIV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.
/3/ Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos kihirdetés napján lép hatályba.
Szegvár, 1991. május 3.

dr. Dedek József sk.
jegyző

dr. Nóbik István sk.
polgármester

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetésével 1991. május hó 22. napján hatályba lépett.
Szegvár, 1991. május 23.

dr. Dedek József sk.
jegyző

