KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2004.(III.15.) RENDELETE
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Küngös Község Önkormányzata az EU jogharmonizáció végrehajtása érdekében, és a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV.tv.(továbbiakban:Ötv.) 50.§(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a választási eljárásról szóló 1997.évi C.tv-re
(továbbiakban:Ve.) figyelemmel a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi
rendeletet alkotja (a vastag betűs szedés törvényi szöveg):

1.§
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati választáson választójogosult. /Ötv. 45.§ (1) bek./
Településrészt érintő ügyekben a településrészen érdekelt - a helyi önkormányzati
választáson választójogosultsággal rendelkező - állampolgárok vehetnek részt a helyi
népszavazásban és népi kezdeményezésben.

(2)

(1)
2.§
A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

(1)

(2)

a./

a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására
irányuló kezdeményezése

b./

községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése

c./

új község alakításának kezdeményezése

d./

társult képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből való
kiválás, továbbá

e./

abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
Az (1) bekezdés a./ - c./ pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az
érintett településrész, község választópolgárai vehetnek részt. /Ötv. 46.§ (1)
bek./
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(3)

A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon túl népszavazást köteles kiírni, ha
azt a választópolgárok 15%-a kezdeményezi, kivéve az (6) bekezdésben meghatározott
tárgyköröket.

(4)

A Képviselő-testület helyi népszavazást tűzhet ki az Ötv.46.§(3) bekezdésében
foglaltakon túl a község életét, illetve a lakosság széles körét érintő különösen fontos
kérdésben.

(5)

A Képviselő-testület dönt a népszavazásról, ha azt
- a képviselők legalább 1/4-e;
- a Képviselő-testület bizottsága;
- a helyi társadalmi szervezet vezető testülete;
- a választópolgárok legalább 10%-a kezdeményezi.

(6)

Nem rendelhető el helyi 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 feloszlásának a kimondásáról.
/Ötv. 46.§ (4) bek./
3.§

(1)

A polgármester a népszavazásra vonatkozó kezdeményezésről haladéktalanul köteles a
Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2)

A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület a legközelebbi
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határoz.A helyi népszavazást az elrendeléstől
számított két hónapon belül kell megtartani.

(3)

A népszavazást egy napra kell kitűzni.
4.§

(1)

Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. /Ötv. 49.§ (1) bek./

(2)

A népi kezdeményezést a választópolgárok a polgármesternek nyújthatják be.

(3)

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

(4)

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

3
5.§
A helyi népszavazás lebonyolításánál a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvénynek a választók nyilvántartásáról, a
szavazókörökről, a választási szervekről, a szavazásról szóló rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
6.§
(1)
(2)

A népi kezdeményezés és a helyi népszavazás indítványozása érdekében az 1.§ (1) bekezdésében meghatározottak jogosultak aláírásokat gyűjteni, illetve az 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 intézmények betegellátó
részlegében.

(3)

A (2) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek.
7.§

(1)

Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt hitelesítés céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, megyei,
fővárosi ügyben a területi választási iroda vezetőjéhez./ Ve. 133.§ (1) bek./

(2)

A helyi, illetőleg területi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek
megfelelő aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti.
Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
a./ a kérdés nem tartozik a Képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés hatáskörébe;
b./ a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani;
c./ ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak;
d./az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a Ve. 118.§-ban foglalt követelményeknek.
/ Ve. 133.§ (2) bek./

(3)

A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének a népszavazáskezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a
közzétételtől számított tizenöt napon belül a helyi bírósághoz, illetőleg a megyei
bírósághoz lehet kifogást benyújtani. /Ve. 146.§ (1) bek./

(4)

A Képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés népszavazást elrendelő, valamint
kötelezően elrendelő népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a
határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a helyi bírósághoz illetőleg a
megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani. /Ve. 146.§ (2) bek./

4
(5)

A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő
ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a
polgármesterhez, illetőleg a közgyűlés elnökéhez. A pótlólag benyújtott a
ezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek. /Ve. 134.§ (1) bek./
8.§

(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 irodának.

(2)

A helyi választási iroda - a Polgármesteri Hivatal bevonásával - gondoskodik az
aláírások ellenőrzéséről.
9.§

(1)

Az ellenőrzés 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 azonosítását jelenti,
kizárólag a választójogosultság megállapítása céljából.

(2)

Abban az esetben, ha az ellenőrzés során alapos gyanú merül fel az aláírások
eredetiségét illetően, a helyi választási iroda - szúrópróbaszerűen - a
személyazonosságot is ellenőrizhet.

(3)

Az ellenőrzést 10 nap alatt kell lefolytatni.

(4)

Az ellenőrzés lefolytatása során - azonosítási céllal - az állampolgár nem idézhető.

(5)

Az ellenőrzési eljárás eredményéről a helyi választási iroda a polgármestert írásban
tájékoztatja.

(6)

Az ellenőrzés eredménytelensége esetén a Képviselő-testület a 2.§(3) bekezdésén
alapuló helyi népszavazásra vonatkozó indítványt, valamint a 4.§(3) bekezdés szerinti
népi kezdeményezést elutasítja és az érdemi tárgyalását mellőzi, illetve a 2.§(5)
bekezdése szerint jár el.

(7)

Nem minősül eredménytelennek az ellenőrzés mindaddig, amíg a figyelembe vehető
aláírások száma az e rendeletben megállapított szám alá nem csökken.
10.§

(1)

A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy annak
alapján valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni.
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(2)
A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy
szavazólapon kell feltüntetni.
11.§
(1)

A népszavazást a Helyi Választási Bizottság ( a község egy szavazókörös)
bonyolítja le.

(2)

A helyi népszavazás kitűzésével egy időben a Képviselő-testület megállapítja a
népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket.
12.§
A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló
határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos
módon közzé kell tenni./Ve. 142.§/
13.§
A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított
szavazókörökben kell lefolytatni.
14.§
A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
15.§

(1)

A népszavazás eredményéről a helyi választási Bizottság tájékoztatja a polgármestert.

(2)

A népszavazás eredményéről a lakosságot tájékoztatni kell.

(3)

A Képviselő-testület a legközelebbi ülésén a népszavazás eredményét határozatba
foglalja és dönt az eredmény közzétételének módjáról.
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16.§
(1)

A népszavazás eredménye kötelező a Képviselő-testületre. Eredménytelen helyi
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselő-testület
dönthet. /Ötv. 48.§/

(2)

Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni
akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt./ Ötv. 48.§/
(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.
17.§
A népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik.
18.§

(1)

Ez a rendelet 2004. április 01-jén lép hatályba, egyidejűleg Küngös Község
Önkormányzatának 3/1992.(III.24.) rendelete hatályát veszti.

Szabó Géza
polgármester

Beke Tamás
jegyző

