Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2004. /III.1./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Záhony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és
kiegészített 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50. § /2/ bekezdésének
felhatalmazása alapján, az abban foglalt szabályokkal összhangban a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
/1/ A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés a választópolgárok, illetve a
választópolgárok közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételi lehetőséget
biztosít az önkormányzásban.
/2/ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati választáson választójogosult. /Ötv. 45. § /1/ bek. /
2.§
/1/ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselők legalább egynegyede,
b./ a képviselő-testület bármely bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d./ a választópolgárok legalább 20 %-a.
/2/ A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az /1/ bekezdésben
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
3.§
/1/ A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ önkormányzati rendelet megerősítésére. /Ötv. 46. § /3/ bek./
/2/ A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

a./ a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló
kezdeményezése,
b./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
c./ új község alakításának kezdeményezése,
d./ lakott területrész átadása, átvétele, cseréje,
e./ társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás ügyében.
/3/ A /2/ bekezdés a)-d) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választópolgárai vehetnek részt.
/4/ Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésről való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. /Ötv. 46. § /4/ bek./
4.§
/1/ Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
melynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. /Ötv. 49. § /1/ bek./
/2/ A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a
választópolgárok legalább 7 %-a indítványozott.
5.§
/1/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a jegyző által
hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet.
/2/ Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel, illetve a népi
kezdeményezés tárgyával kell kezdeni. A kérdést /kérdéseket/, illetve a tárgyat
egyértelműen megválaszolható módon kell megfogalmazni.
/3/ Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
/4/ Az aláírásgyűjtő íven a sajátkezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése
céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét,
valamint személyi azonosítóját. Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az
aláírásával látja el. /Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: vál. elj
tv.) 118. § /3/-/4/ bek./

6.§
/1/ Aláírást az állampolgárok zaklatása nélkül - a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel bárhol lehet gyűjteni.
/2/ Nem gyűjthető aláírás:
- munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
- fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a
szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

7.§
/1/ A népi kezdeményezésre, a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári
kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet
benyújtani a polgármesterhez.
/2/ A polgármester a helyi népszavazásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló
aláírásgyűjtő íveket az átvételtől számított három napon belül átadja a választási
bizottságnak.
/3/ A helyi választási bizottság gondoskodik az aláírások ellenőrzéséről.
/4/ Az aláírások ellenőrzését a kezdeményezés benyújtásától számított 45 napon belül kell
elvégezni, melynek eredményéről a helyi választási bizottság elnöke három napon belül
tájékoztatja a polgármestert.
8.§
/1/ A polgármester a népi kezdeményezésre, illetve a népszavazás elrendelésére irányuló
kezdeményezést a helyi választási bizottság elnöke által készített tájékoztató
kézhezvételét, illetve a nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő
legközelebbi ülésnapon bejelenti a képviselő-testületnek.
/2/ A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését
követő 30 napon belül dönteni kell. /Vál. elj. tv. 139. §/

/3/ A népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével
egyidejűleg tűzi ki. A népszavazás elrendelésétől számított 35 napon belüli időpontra a
népszavazás időpontját kitűzni nem lehet.
/4/ A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló
határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve hirdetmény útján közzé kell tenni.
/5/ A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint a kötelezően elrendelendő
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított 8
napon belül a helyi bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
/6/ A népi kezdeményezést a képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja.
/7/ Ha a népi kezdeményezésre, illetve a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári
kezdeményezést késve nyújtották be, illetve az aláírások ellenőrzésének eredményeként a
helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el
az önkormányzati rendeletben meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester
elutasítja.
9.§
/1/ A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott. /Ötv. 45. § /2/ bek./
/2/ A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a
helyi választási bizottság állapítja meg.
/3/ A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet.
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem,
ha a helyi népszavazás eredménytelen volt. /Ötv. 48. §/
10.§
/1/ Nem lehet népszavazást tartani az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján, valamint az
azt megelőző és követő 41 napon belül.
/2/ A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

11.§
/1/ Ez a rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 8/2001. /VI. 27./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Z á h o n y, 2004. február 26.

Háda Imre sk.
polgármester

Vonatkozó jogszabályok:
- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
- 1997. évi C. törvény a választási eljárásról

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

