VARSÁNY KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
4/2001. ( IV.19 ) SZÁMÚ RENDELETE
HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRİL
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés során az önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) IV. fejezetének, valamint az 1997. évi C
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következık szerint.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az önkormányzati jogok gyakorlásának
kivételes formája.
2.§. A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati választásokon választójogosult.
II. fejezet
A helyi népszavazás
3.§. 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
kezdeményezése,
esetén.
4.§. A képviselı-testület népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselı-testület hatáskörébe tartozó ügyben
b./az önkormányzati rendelet megerısítésére
5.§. Nem rendelhetı el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésre, való döntésre
b./ a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában
c./ a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, személyi
kérdésekben
d./ a képviselı-testület feloszlásának kimondásáról
6.§. (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselık legalább egynegyede
b./ a képviselı testület bizottsága
c./ a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete
d./ a községben lakóhellyel rendelkezı és helyi önkormányzati választáson
választójoggal rendelkezı választópolgárok 25%-a.
(2) Az /1/ bekezdés a-d. pontjaiban foglaltak esetén a képviselı-testület
Mérlegelheti, hogy kiírja-e a helyi népszavazást.
(3) A képviselı-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha azt a
választópolgárok
10-25°-a kezdeményezi.

(4) A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselık
minısített többségő egyhangú szavazata szükséges.
(5)A határozatnak tartalmaznia kell:
a./ a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét
b./ a szavazás idıpontját
c./ a népszavazás költségfedezetét
(6) A népszavazás elrendelésérıl szóló határozatot közzé kell tenni.
(7) A helyi népszavazást az elrendeléstıl számított két hónapon belül, munkaszüneti
Napon kell megtartani.
(8) Nem lehet kitőzni helyi népszavazást az országgyőlési képviselık, illetve a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának idıpontját megelızı és az
azt követı 3 hónapon belüli idıpontra.
(9) A helyi népszavazás:
a./ akkor érvénye, ha a választópolgárok több mint fele szavazott
b./ akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.
(10) A népszavazás eredménye kötelezı a képviselı-testületre. Eredménytelen helyi
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselı-testület dönthet.
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitőzni. Akkor
sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

III. fejezet
Népi kezdeményezés

7.§. Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
8.§. Népi kezdeményezés benyújtásához a községben lakóhellyel rendelkezı, és a helyi
önkormányzati választáson választójoggal rendelkezı választópolgárok 10%-ának
indítvány szükséges.
9.§. A népi kezdeményezést a döntésre javasolt ügy pontos és egyértelmő
meghatározásával a polgármesterhez kell benyújtani.
10.§. A képviselı-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de
legkésıbb 30 napon belül dönt.

11.§ A képviselı-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a 8.§
- ban, meghatározott számú választópolgár indítványozott.

IV. fejezet
Eljárási szabályok
12.§ (1) A népi kezdeményezés a helyi népszavazás indítványozása érdekében minden
Varsány Községben lakóhellyel rendelkezı választópolgár jogosult győjteni, illetve
aláírásgyőjtés céljából szervezımunkát végezni.
(2) Nem győjthetı aláírás munkahelyen, vagy munkaidıben, vagy
munkaviszonyból, illetıleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben; fegyveres erıknél, és rendvédelmi
szerveknél szolgálati viszonyban lévı személyektıl a szolgálati helyen vagy szolgálati
feladat teljesítése közben; tömegközlekedési eszközön, állami és helyi önkormányzati
szervek hivatali helységében.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével győjtött aláírások
érvénytelenek.

13.§.(1) Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a népszavazásra javasolt kérdés, illetve a népi
kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni. Az aláírásoknak a
kérdéssel, illetve a tárggyal azonos oldalon kell szerepelniük
.
(2) Az aláírásgyőjtı íven a sajátkező aláírás mellett fel kell tüntetni a kezdeményezı
olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(3) Az aláírásgyőjtı íveket az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt be kell nyújtani a helyi
választási iroda vezetıjének, aki a jogszabályi feltételeknek megfelelı íveket a
benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. Döntését a helyben szokásos módon
közzéteszi.
(4) A hitelesítéssel egy idıben a választási iroda vezetıje az aláírásgyőjtı ívre ráírja
mennyi érvényes aláírás esetén lesz kötelezı a helyi népszavazás kiírása illetıleg a népi
kezdeményezés tárgyalása.
(5) A helyi választási iroda vezetıje megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha
a./ a kérdés nem tartozik a képviselı-testület hatáskörébe
b./ kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani
c./ ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak
d./ az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
(6) Az aláírásgyőjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyőjtı ív másolatával
lehet megkezdeni

(7) Az aláírásgyőjtı ívet az aláírást győjtı polgár aláírásával látja el.
14.§. A népszavazás kitőzésére irányuló állampolgári kezdeményezést valamint, a helyi
népi kezdeményezést az aláírásgyőjtı ív hitelesítését követı egy hónapon belül egyszer
lehet benyújtani a polgármesterhez, aki 8 napon belül továbbítja a helyi választási
bizottsághoz.
A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítı aláírások
érvénytelenek.
A határidı elmulasztása esetén a helyi választási bizottság az aláírásokat nem ellenırzi.
15.§.(1) Az aláírások ellenırzésérıl a helyi választási bizottság gondoskodik, a
benyújtást követı 15 napon belül.
(2) A hitelesítés e rendelet által elıírt számszerőség ellenırzését, valamint a
kezdeményezést aláíró állampolgárok azonosítását a helyi népesség-nyilvántartási
adatok alapján a választójogosultság és a lakóhely megállapítása végett.
(3) Ha az aláírások ellenırzése során alapos gyanú merül fel meghatározott
aláírások eredetiségét illetıen, és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége
befolyásolja a kezdeményezés érvényességét a helyi választási bizottság - a helyi
választási iroda vezetıje útján - a személyazonosságát is ellenırizheti
(4) A személyazonosság /3/ bekezdés szerinti ellenırzése esetén az aláírások
ellenırzésének határideje 30 nappal meghosszabbodik.
(5) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenırzésének eredményérıl
haladéktalanul írásban tájékoztatja a polgármestert.
16.§.(1) A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján
valamennyi állampolgár egyértelmően tudjon válaszolni.
(2) A népszavazáson eldöntendı valamennyi kérdést – sorszámozva- egy
szavazólapon kell feltüntetni.
17.§.(1) A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottságok mőködnek:
- szavazatszámláló bizottság
- helyi választási bizottság
(2) A helyi népszavazáson az alábbi választási irodák mőködnek:
- helyi választási iroda
(3) A szavazatszámláló bizottságba, valamint a helyi választási bizottságba a
kezdeményezést benyújtók egy –egy közös megbízottat delegálhatnak.
18.§. A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselık választására kialakított
szavazókörben kell lefolytatni.
19.§. A népszavazás eredményérıl a helyi választási iroda tájékoztatja a polgármestert
és a lakosságot.
20.§. A népszavazás költségei a az önkormányzat költségvetését terhelik.

21.§. Jogorvoslat:
(1) A helyi választási iroda vezetıjének a népszavazás –kezdeményezés
aláírásgyőjtı íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtıl számított
tizenöt napon belül a helyi bírósághoz, illetıleg a megyei bírósághoz lehet kifogást
benyújtani.
(2) A képviselı-testület népszavazást elrendelı, valamint kötelezıen elrendelendı
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétıl számított
nyolc napon belül a helyi bírósághoz, illetıleg a megyei bírósághoz lehet kifogást
benyújtani.
(3) A népszavazás eredménye ellen benyújtott kifogást a területi választási irodához
továbbítja a helyi választási iroda vezetıje.
22.§. Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint a 29/2000. (X.27) BM
rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni, különösen a nem szabályozott
kérdések vonatkozásában.
23.§.(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az 5/1992.(V.26.)
rendelet hatályát veszti.

számú helyi

Varsány, 2001. április 9.

Kiss Zoltán
Polgármester
KIHIRDETVE:
2001. április 20.
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