Csévharaszt Község Önkormányzatának
a 18/2001. (XII. 18.) számú rendeletével módosított

4/1999. (VI.07) számú rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl
“ A képviselı-testület önkormányzati rendeletben szabályozza a {helyi népszavazás} és {népi
kezdeményezés} feltételeit, az eljárás rendjét.”(1990. évi LXV. törvény)
Csévharaszt Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi közakarat demokratikus
kinyilvánítási lehetıségének biztosítása érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16 §. (1) bekezdésében és 50. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi
népszavazás a népi kezdeményezés végrehajtása a következı rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
“ A választó polgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselı-testület útján
illetıleg helyi népszavazással gyakorolják. “(Alkotmány 44. § (1) bekezdése)
“ A Magyar Köztársaság területén élo minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.” (Alkotmány 70.
§ (1) bek.).
1. §
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvétel a község választójoggal
rendelkezı polgárainak alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a helyi hatalom
gyakorlásában.
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés intézménye arra irányul, hogy az
önkormányzat életét érintı legfontosabb kérdésekben maguk a választó polgárok
dönthessenek, a választott képviselı-testület és annak szervei pedig ezt a többségi döntést
juttassák érvényre, illetıleg tartsák tiszteletben.
(3) A helyi népszavazás a választásra jogosultakhoz intézett kérdés valamely helyi politikai,
gazdasági és egyéb társadalmi probléma megoldására. A népi kezdeményezés meghatározott
számú választópolgár kérése a képviselı-testülethez a testület hatáskörébe tartozó ügy
eldöntésére.
(4) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden
választópolgár jogosult - közterületen is - aláírásokat győjteni, illetıleg aláírásgyőjtés céljából
szervezımunkát végezni.
(5) Nem győjthetı aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzést
kötelezettség teljesítése közben, illetve egészségügyi intézmény betegellátó részlegében.
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(6) Aláírásgyőjtés céljára közremőködıként sem szervezhetı be az, aki tanköteles korú,
illetve a ki a településen lakóhellyel nem rendelkezik.

A helyi népszavazás
2. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti
a) az önkormányzati képviselık legalább egynegyede, azaz 3 képviselı,
b) a képviselı-testület bármelyik bizottsága,
c) helyi - nyilvántartásba vett - társadalmi szervezet vezetı testülete,
d) a község választópolgárainak legalább 10 %-a, azaz összesen 130 fı választópolgár.
(2) A képviselı-testület - az Ötv. 47 § (2) bekezdése értelmében - köteles kitőzni a helyi
népszavazást, ha azt a község választópolgárainak legalább 10 %-a, azaz 130 fı
választópolgár kezdeményezte.
“A képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következı kérdésekben:
a) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b) új község alakításának kezdeményezése,
c) társult képviselı-testület alakítása a társult képviselı-testületbıl való kiválás, továbbá
d) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz” (1990. évi LXV. tv. 46.
§ (1) bek.
(3) A képviselı-testület - az Ötv-ben felsorolt ügyeken túlmenıen - köteles helyi népszavazást
kitőzni a következı ügyekben:
a) önkormányzati intézmény megszüntetése, vagy más intézménnyel történı összevonása,
b) önkormányzati vállalat alapítása, megszüntetése,
c) az önkormányzat földterületét, levegı tisztaságát veszélyeztetı környezetvédelmi
ügyekben.

3. §
(1) A helyi népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést írásban kell benyújtani a
polgármesterhez.
(2) A helyi népszavazás csak hitelesített aláírásgyőjtı íven kezdeményezhetı. Az
aláírásgyőjtı ív mintapéldányát az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt - hitelesítés céljából - be
kell mutatni a helyi választási bizottságnak.
(3)1 Az aláírásgyőjtı ívnek tartalmaznia kell:
a) hitelesítéskor: a népszavazásra bocsátandó kérdés pontos, közérthetı, a magyar nyelv
szabályainak megfelelı megfogalmazását és az aláíró csatlakozás szándékának
kinyilvánítását,
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b) benyújtáskor: a fentieken túlmenıen már a sorszámot, a csatlakozó személy olvasható
nevét, valamint azonosító alapadatait: lakcímét, születési évét, hónapját, napját, az anyja
nevét, és sajátkező aláírását is.
(4) A (3) bek. a) pontban foglaltaknak megfelelıen - a népszavazásra bocsátandó kérdést és a
csatlakozási szándék nyilvánítását az aláírásgyőjtı ív minden oldalán fel kell tüntetni.
(5) A helyi népszavazásra irányuló választó polgári kezdeményezés céljából a
polgármesternek benyújtott aláírásgyőjtı íveket a helyi választási bizottság az átvételtıl
számított 10 napon belül köteles ismételten hitelesíteni. A hitelesítés során fel kell tüntetni az
e rendelet alapján, a helyi népszavazás kiírásához szükséges aláírások számát. A hitelesítés
eredményérıl a polgármester ad írásban tájékoztatást a képviselı-testületnek.
(6) Az aláírásokat tartalmazó ívek helyi választási bizottság által történı hitelesítése ezen
rendelet által elıírt számszerőség ellenırzését, valamint a helyi népszavazást kezdeményezı
választópolgároknak az állami-népességnyilvántartás helyi adatbázisa alapján történı
azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultságát a lakóhely megállapítása céljából.
(7) Nem minısül eredménytelennek a hitelesítés mindaddig, amíg a figyelembe vehetı
aláírások száma az e rendeletben megállapított szám alá nem csökken.

4. §
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselı-testület a legközelebbi
ülésén, de legkésıbb egy hónapon belül határozattal dönt. Elutasítja a kezdeményezést, ha az
nyilvánvalóan nem a kezdeményezésre jogosulttól származik, illetve a 2. § (1) bek. d)
pontjában meghatározottnál kevesebb számú választópolgár nyújtotta be.
(2) A helyi népszavazás kitőzésével egyidejőleg a képviselı-testület határozatában
a) a kezdeményezık szándékának megfelelıen meghatározza a népszavazásra bocsátandó
kérdés pontos szövegét,
b) meghatározza a népszavazás idıpontját és a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos
határidıket,
c) intézkedik a népszavazás elrendelésérıl szóló határozat közzétételérıl.
(3) A helyi népszavazás elrendeléséhez - a 2§ (2) bekezdésében foglalt kivétellel - egyszerő
szótöbbség a jelenlévı képviselık több mint a felének igen szavazata szükséges.
(4) A helyi népszavazás során eldöntendı valamennyi kérdést - arab számmal sorszámozva egy szavazólapon kell feltüntetni.

5. §
(1) A helyi népszavazás elrendelésének helyben szokásos módon történı közzététele a
népszavazás napjának és idıpontjának, a népszavazásra bocsátandó kérdés teljes szövegének,
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a szavazókörök és szavazóhelyiségek címének a szavazás napjáig történı közhírré tételét
jelenti.
(2) A helyi népszavazás elrendelését követı 5 napon belül a jegyzı köteles a választók
nyilvántartását is 10 napra közzétenni.
(3) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselık választására kialakított
szavazókörökben kell lefolytatni, ettıl azonban a képviselı-testület indokolt esetben eltérhet.
(4) A választó kerület egy részére kiterjedı helyi népszavazás esetén - ha indokolt - a
képviselı-testület a helyi népszavazás kiírásával egyidejőleg az elıbbiektıl eltérıen is
határozhat a szavazókörök kialakításáról.

6. §
(1) A helyi népszavazást lebonyolító szervek:
a) a szavazókörönként mőködı szavazatszámláló bizottság,
b) a helyi választási bizottság.
(2) A helyi választási bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok összetétele és jogai az e rendeletben szabályozott eltérésekkel - azonosak az 1990. évi LXV tv. /továbbiakban Vjt/
alapján a helyi önkormányzati választások lebonyolítására létrehozott szervekével.
(3) A helyi választási bizottság mellett a jegyzı által vezetett választási munkacsoport,
minden szavazatszámláló bizottság mellett a jegyzı által megbízott jegyzıkönyvvezetı látja
el a helyi népszavazás szervezési, ügyviteli, technikai elıkészítésébıl, lebonyolításából adódó
feladatokat.

7. §
(1) A választók nyilvántartására és a helyi népszavazás lebonyolítására egyébként - az e
rendeletben foglalt eltérésekkel - a Vjt. rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni.
(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
(3) A népszavazás tervezett költségeirıl a helyi népszavazás elrendelését megelızıen 5
nappal a polgármester a helyben szokásos eszközökkel tájékoztatja a kerület választó
polgárait. A ténylegesen felhasznált költségekrıl pedig a helyi népszavazás befejezését követı
képviselı-testületi ülésen köteles írásbeli jelentést elıterjeszteni, s az elszámolást ülést
követıen 5 napon belül közzétenni.

8. §
“A népszavazás eredménye kötelezı a képviselı-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás
esetén a népszavazásra bocsátott kérdésekben a képviselı-testület dönthet. Ugyanabban a
kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitőzni, akkor sem, ha a helyi
népszavazás eredménytelen volt.” (1990. évi LXV. tv. 48. §)
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(1) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a község választó polgárainak több, mint a fele a
szavazáson megjelent és érvényesen szavazott.
(2) A helyi népszavazás akkor eredményes: ha az érvényes szavazók több mint a fele a
megfogalmazott kérdésre (kérdésekre külön-külön) azonos választ (válaszokat) adott.
(3) Érvényesen szavazni csak a választási bizottság által hitelesített hivatalos szavazólapon és
IGEN és NEM szavak megjelölésével lehet. Érvénytelen a szavazat, ha
a) nem a hivatalos szavazólapon adták le,
b) ha a szavazólapot széttépték, áthúzták, vagy elvitték,
c) ha a szavazólapon az IGEN és NEM szavakkal megjelölt válaszokat érintetlenül hagyták
vagy mindkettık megjelölték,.
d) ha egy borítékban több szavazólap van.
(4) Az eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésekben a
képviselı-testület dönthet, de ebben az esetben a döntését az eredménytelenséget megállapító
képviselı-testületi döntést követıen 30 napon belül meg kell hozni.
(5) A helyi népszavazás - választási bizottság által megállapított és a képviselı-testületre
kötelezı érvényő - eredményét - a polgármester írásos elıterjesztése alapján a képviselıtestület a szavazást követı legközelebbi ülésen határozatba foglalja.
(6) A népszavazás eredményét, az eredményt megállapító határozatot a helyben szokások
módon a jegyzı teszi közzé.

9. §
A helyi népszavazást nem lehet kitőzni munkanapra, a helyi önkormányzati és országgyőlési
választások idejére, és azok idıpontját megelızı, valamint az azt követı három hónapon
belül.

Népi kezdeményezés
“Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy, amelynek
eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.” (1990. évi LXV tv. 49. § (1) bek.

10.§
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı a települést érinto minden
olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választó polgárai legalább 10
százalékának, azaz 130 fı választó polgárnak az indítványa szükséges.
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11. §
(1) A népi kezdeményezés során közérthetıen, a kezdeményezést pontosan és egyértelmően
megindokolva kell meghatározni a döntésre javasolt ügyet.
(2) A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki azt
a) ha az elıírtnál kevesebb számú választópolgártól érkezett, illetve az adott ügy nem
képviselı-testület hatáskörébe tartozik, határozattal elutasítja, és errıl a képviselı-testületet
következı ülésen tájékoztatja,
b) ha az indítvány a rendeletben foglalt követelményeknek megfelel - a jegyzı és
polgármesteri hivatal véleményét is magában foglaló állásfoglalásával együtt - a döntésre
képviselı-testület elé terjeszti.

a
a
a
a

(3) A képviselı-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésen, de
legkésıbb egy hónapon belül dönt.
(4) A képviselı-testület köteles napirendre tőzni a népi kezdeményezést, amelyet a választó
polgárok legalább 10 %-a azaz 130 fı választópolgár indítványozott.

Vegyes rendelkezések
12. §
(1) A helyi népszavazás elrendelésérıl, a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményérıl
a lakosságot egyrészt az e rendeletben elıírt, azaz a helyben szokásos módon, másrészt pedig
a következı eszközökkel is tájékoztatni kell:
a) a határozatok kifüggesztése a község legfontosabb önkormányzati és egyéb
közintézményekben,
b) a határozatok állandó - a népszavazási és népi kezdeményezési eljárás befejezéséig tartó kifüggesztése a polgármesteri hivatal hirdetıtábláin,
c) a közérdekő közlemény közzététele legalább egy országos vagy helyi terjesztéső újságban,
d) a határozatok kivonatainak megküldése a képviselı-testület ülésén állandó tanácskozási
joggal rendelkezıknek, s közte valamennyi nem képviselı bizottsági tagnak, illetve
valamennyi helyi képviselınek.
A döntések kihirdetésérıl, közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.
(2) A helyi népszavazás elrendelésének jogszabálysértı elutasítása, lebonyolítása, illetıleg a
népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt - a jogszabálysértéstıl
számított 15 napon belül alkotmányossági panaszt lehet benyújtani az Alkotmánybírósághoz.

13. §
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvény, valamint a helyi képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXV
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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14. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gál Józsefné sk
jegyzı
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