SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/1996.(X. 28.) sz. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. (a továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről, az eljárás rendjéről az
alábbiak szerint rendelkezik.
1. §
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választáson választójogosult.
2. §
(1)A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a.) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b.) új község alakításának kezdeményezése,
c.) közös képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből való kiválás eldöntésére,
d.) abban az ügyben, amelyet önkormányzati rendelet meghatároz.
(2) Az (1) bek. a.) – c.) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választópolgárai vehetnek részt.
(3) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b.) az önkormányzati rendelet megerősítésére.
(4) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a.) a költségvetésről való döntésre,
b.) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
3. §

(1) A népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti – az Ötv. 47. § (1) bek. a.) – c.)
pontjaiban foglaltakon túl – a választópolgárok 20 %-a.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 25 %-a
kezdeményezte.
4. §
(1) A helyi népszavazás kezdeményezéséről a képviselő-testület a legközelebbi ülésén, de
legkésőbb egy hónapon belül határoz.
(2) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában:
a.) meghatározza a szavazásra bocsátandó kérdés 8kérdések) pontos szövegét,
b.) kitűzi a szavazás időpontját,
c.) meghatározza a lebonyolításhoz szükséges eljárási határidőket, határnapokat. (Ötv. 50 §
(1) bek.)
(3) A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján
valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni.
(4) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést – sorszámozva – egy szavazólapon
kell feltüntetni.
5. §
A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen népszavazás esetén
a szavazásra bocsátott kérdésben (kérdésekben) a képviselő-testület dönthet.
6. §
(1) A helyi népszavazást – a helyi önkormányzati választásra megválasztott – választási
bizottság és szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le. A bizottságokba a kezdeményezők
1-1 főt delegálhatnak a szavazás törvényességének ellenőrzésére.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő választási szervek munkáját a jegyző és az általa megbízott
személyek – munkacsoport – segíti.
(3) A népszavazást a helyi önkormányzati választásra kialakított szavazókörökben kell
lefolytatni.
(4) A szavazatok összeszámlálásáról, az eredmény megállapításáról szavazóköri települési
összesítő jegyzőkönyvet kell készíteni.
7. §
(1) A helyi népszavazás

a.) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott,
b.) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott.
8. §
A népszavazás eredményéről a választási bizottság tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. §
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Népi kezdeményezést a választópolgárok 5 %-a nyújthat be a polgármesterhez.
(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a
választópolgárok 8 %-a indítványozott.
10. §
(1) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a jegyző által – az
átadást követő három napon belül – hitelesített (aláírással és pecséttel ellátott) ív másolatán
lehet.
(2) Minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell:
a.) a népszavazásra bocsátandó, a népi kezdeményezés alapján tárgyalásra kerülő kérdést
(kérdéseket),
b.) az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, vagy személyazonosító adatok,
olvasható név és lakcím, aláírás).
11. §
(1) A jegyző megtagadja az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdésben
helyi népszavazás nem írható ki, ha az ív nem felel meg a 10. §-ban foglalt előírásoknak.
(2) A jegyző határozata ellen három napon belül kifogást lehet benyújtani a helyi bírósághoz.
A bíróság a kifogás beérkezésétől számított három napon belül nem peres eljárásban határoz.
12. §
(1) A jegyző az aláírást gyűjtő íven a hitelesítéskor feltünteti e rendelet alapján szükséges
aláírások számát.
(2) Aláírást gyűjteni az aláíró ívek hitelesítésétől számított legfeljebb harminc napig lehet, azt
követően legkésőbb nyolc napon belül kell az aláírt íveket a polgármesternek átadni.

(3) A polgármester az aláírás gyűjtő íveket – az átvételtől számított három napon belül átadja
a helyi bizottságnak az aláírások érvényességének ellenőrzése céljából.
(4) Az ellenőrzés e rendelet által előírt számszerűség – kezdeményezők száma – és a
választójogosultság megállapítására terjed ki.
(5) A választási bizottság az ellenőrzés eredményéről öt napon belül tájékoztatja a
polgármestert.
13. §
(1)A népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos döntésekhez a képviselők minősített
többségi szavazata szükséges.
(2)A képviselő-testület döntéséről a lakosságot – írásos hirdetmény útján – kell tájékoztatni.
14. §
A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
15. §
Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás
elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi
kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt, a jogszabálysértéstől számított 15
napon belül.
16. §
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 – e rendeletben foglalt előírásokkal kiegészítve
– kell megfelelően alkalmazni.
17. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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