ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/1995. /V.31./ számú

RENDELETE

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

(az 5/2001. /IV.25./ és az 5/2004. /III.24./ számú rendeletekkel módosított szöveg)
/egységes szerkezetben/

Megjegyzés:
A módosítást a ● –rel jelzett szöveg tartalmazza.
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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/1995. /V.31./ SZÁMÚ
RENDELETE
A HELYI NÉPSZAVAZSÁRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Atkár község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a helyi közakarat demokratikus
kinyilvánítási lehetőségének biztosítása érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdésben és az 50.§. /2/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, – figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvényben foglaltakra – a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről, az alábbi
rendeletet alkotja:
●
Általános rendelkezések
1.§.
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvétel Atkár község
Önkormányzatának választójoggal rendelkező polgárainak alkotmányos joga, amely
közvetlen részvételt biztosít a helyi hatalom gyakorlásában.
(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden
választópolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés
céljából szervezőmunkát végezni.
(3) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben, fegyveres testületnél szolgálati viszonyban lévő
személyektől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében.
(4) Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki tanköteles korú,
illetve aki a településen lakóhellyel nem rendelkezik.
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A helyi népszavazás
2. §.
(1) A helyi népszavazás a polgármesternél kezdeményezheti:
a) A települési képviselők legalább egynegyed, azaz 3 fő,
b) A képviselőtestület bármelyik bizottsága,
c) Helyi társadalmi szerezet vezető testülete,
d) A község választópolgárainak 20 /húsz/ %-a,
e) Településrész választópolgárainak 20 /húsz/ %-a.
(2) A Képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a község
választópolgárainak 20 /húsz/ százaléka kezdeményezte.
3.§.
(1) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A
pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.
(2) A helyi népszavazást a választópolgárok aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik. Az
aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából
– be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, aki a benyújtásától számított 15
napon belül hitelesíti. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív
másolatával lehet megkezdeni.
Az aláírásgyűjtő ív tartalmazza:
a) A népszavazásra bocsátandó kérdést, a csatlakozási szándék kinyilvánítását. Az
aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
b) Az aláírásgyűjtő ívekben a sajátkezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének
ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és
utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
c) Az aláírásgyűjtő ívet, az aláírást gyűjtő polgár aláírásával látja el.
4.§.
(1) A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni, a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV.tv.46.§./1/ bekezdése a-c./ pontjaiban foglalt
kérdéseken felül:
a) területrészek átadása, átvétele, cseréje,
b) környezetre ártalmas üzem telepítése, vagy ilyen jellegű beruházás megvalósítása.
(2) A Képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:
a)
b)

A Képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben,
Az önkormányzati rendelet megerősítésére.
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(3) Nem rendelhető el 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 Képviselőtestület feloszlatásának kimondásáról.
5.§.
(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselőtestület legközelebbi
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozattal dönt. A kezdeményezés
elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselők minősített többségű
szavazata szükséges.
(2) A Képviselőtestület a népszavazást kitűzésével egyidejűleg megállapítja a népszavazás
lebonyolításával kapcsolatos határidőket, és intézkedik a népszavazás elrendeléséről szóló
határozat közzétételéről.
(3) A Képviselőtestület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában, a
kezdeményezők szándékának megfelelően meghatározza a helyi népszavazásra
bocsátandó kérdés szövegét és kitűzi a helyi népszavazás időpontját.
(4) A helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati és az országgyűlési
választások idejére, és azok időpontját megelőző, valamint az azt követő 3 /három/
hónapon belül.
6.§.
(1) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított
szavazókörben kell lefolytatni.
(2) A település egy részére kiterjedő helyi népszavazás esetén – ha indokolt – a
képviselőtestület a helyi népszavazás kiírásával egyidejűleg az előbbiektől eltérően is
határozhat, a szavazókörök kialakításáról.
7.§.
(1) A helyi népszavazást lebonyolító szervek
a) a szavazatszámláló bizottság/ok/
b) a helyi választási bizottság.
(2) Hatályon kívül helyezve!
8.§.
(1) A választók nyilvántartásra és a helyi népszavazás lebonyolítására a Vjt. rendelkezéseit
kell értelemszerűen alkalmazni.
(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
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9.§.
(1) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott és
akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
(2) Amennyiben a szavazólap több kérdést tartalmaz, az eredményesség feltételeit
pontonként kell vizsgálni.
(3) Az eredménytelen vagy érvénytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott
kérdésben /kérdésekben/ a Képviselőtestület dönthet.
(4) A népszavazás eredménye kötelező a Képviselőtestületre.
(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást kitűzni egy éven belül nem lehet, akkor
sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
(6) A népszavazás eredményét – a polgármester előterjesztése alapján – a Képviselőtestület a
szavazást követő legközelebbi ülésen határozatba foglalja.
Népi kezdeményezés
10.§.
(1) Népi kezdeményezés útján a Képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai legalább 7 /hét/
százalékának indítványa szükséges.
11.§.
(1) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre
javasolt ügyet.
A helyi népi kezdeményezést a választópolgárok aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik.
Az aláírásgyűjtő ív hitelesítésére a rendelet 3.§-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki az előírtnál kevesebb
számú választópolgártól érkező, illetve nem a Képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügy
megtárgyalását indítványozó kezdeményezést határozattal elutasítja.
(3) A Képviselőtestület a népi kezdeményezés tárgyalásáról legközelebbi ülésén, de
legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.
(4) A Képviselőtestület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok 7 /hét/ százaléka indítványozott.
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Vegyes rendelkezések
12.§.
A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményéről a
lakosságot a helyben szokásos módon /hangoshíradó, hirdetmény/ tájékoztatni kell. A
döntések kihirdetéséről a polgármester gondoskodik.
13.§.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény, valamint a választási eljárásokról szóló többször
módosított 1997. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.§.
Hatályon kívül helyezve.
Záró rendelkezés
15.§
Ezen rendelet, kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Atkár 1995. május 31.
Sivák István sk.
jegyző

Krizsány Gyuláné sk.
polgármester

ZÁRADÉK:
1/ A 10/1995. /V.31./ számú rendelet kihirdetve 1995. június hó 1.
2/ Az 5/2001. /IV:25./ számú rendelet kihirdetve 2001. április hó 26.
3/ Az 5/2004. /III.24./ számú rendelet kihirdetve 2004. március hó 24-én!
Atkár, 2004. március 24.
Sivák István
jegyző

