
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2001. (IV.12.) számú rendelete

a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási
rendjéről

Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban: 
Képviselő-testület)  a  helyi  önkormányzatokról  szól  1990.  évi  LXV.  törvény 
(továbbiakban: Ötv.)  50.§.  (2) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a helyi 
népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatban – összhangban az Ötv. IV. 
fejezetében  foglaltakkal  és  figyelemmel  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és 
polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény egyes rendelkezéseire, 
valamint  a  választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvényben  foglaltakra  –  a 
következő önkormányzati rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1.§.

(1) A helyi  népszavazás a népszavazásban való részvételre jogosultak Képviselő-
testületet  kötelező  döntése.  A  helyi  népi  kezdeményezés  a  népi 
kezdeményezésben  részvételre  jogosultak  javaslata  arra,  hogy  a  Képviselő-
testület valamely kérdést megtárgyaljon.

(2) A  helyi  népszavazás  és  a  népi  kezdeményezés  a  választópolgárok,  illetve  a 
választópolgárok  közösségének  alkotmányos  joga,  amely  közvetlen  részvételi 
lehetőséget biztosít az önkormányzásban.

(3) A  helyi  népszavazásban  és  népi  kezdeményezésben  való  részvételre  az  a 
választójoggal  rendelkező  állampolgár  jogosult,  akinek  Dédestapolcsány 
községben lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van.

2.§.

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden 
választópolgár  jogosult  –  közterületen  is  –  aláírásokat  gyűjteni,  illetőleg 
aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni.

(2) Nem  gyűjthető  aláírás  munkahelyen  munkaidőben  vagy  munkaviszonyból, 
illetőleg  munkavégzésre  irányuló  más  jogviszonyból  fakadó  munkavégzési 
kötelezettség  teljesítése  közben,  a  fegyveres  erőknél  és  a  rendvédelmi 
szerveknél  szolgálati  viszonyban  levő  személytől  a  szolgálati  helyen  vagy 
szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami és helyi 
önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

(3) Tilos az aláírásgyűjtés a közterületen oly módon, hogy az akár a járműforgalmat, 
akár a gyalogos közlekedést korlátozza vagy akadályozza.



(4) Aláírást gyűjteni a jegyző által hitelesített – aláírt és lepecsételt – ív másolatán 
lehet. Minden aláírásgyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell

a) A  népszavazásra  bocsátandó  kérdést  (kérdéseket),  illetve  a  népi 
kezdeményezés tárgyát, valamint

b) Az aláíráshoz szükséges rovatokat az (5) bekezdés szerint.
(5) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés választópolgári kezdeményezését 

(indítványozását)  tartalmazó íveken – az aláírások mellett  – fel  kell  tüntetni  a 
kezdeményező olvasható nevét, lakcímét, valamint személyazonosító jelét.

(6) A kérdést (kérdéseket),  illetve a tárgyat egyértelműen megválaszolható módon 
kell megfogalmazni.

Helyi népszavazás

3.§.

A Képviselő-testület köteles helyi népszavazást elrendelni abban az ügyben, amelyet 
a választópolgárok legalább 10%-a kezdeményez.

4.§.

(1) A helyi  népszavazást  kezdeményezők  a népszavazásra bocsátandó kérdésre 
(kérdésekre) is javaslatot tesznek.

(2) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést  késve 
nyújtották  be,  vagy  az  aláírások  ellenőrzésének  eredményeként  a  helyi 
választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem 
éri  el  a  3.§-ban  meghatározott  mértéket,  a  kezdeményezést  a  polgármester 
elutasítja.

5.§.

(1) A  helyi  népszavazásra  irányuló  kezdeményezésről  a  Képviselő-testület 
határozatban dönt a polgármester bejelentését követő 30 napon belül.

(2) A helyi népszavazást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket),
b) a helyi népszavazás időpontját
c) az előkészítéssel és a lebonyolítással kapcsolatos fő határidőket.

(3) A  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozatot  a  helyben  szokásos 
módon  haladéktalanul  közzé  kell  tenni.  A  lakosságot  hirdetmény  és  egyéb 
tömegkommunikációs  eszközök  útján  haladéktalanul  tájékoztatni  kell  a 
Képviselő-testület határozatának a (2) bekezdés szerinti tartalmi elemeiről.



(4) A  helyi  népszavazásra  feltett  kérdést  (kérdéseket)  a  Képviselő-testület  által 
elfogadott megszövegezésben kell szerepeltetni.
Valamennyi  eldöntendő  kérdést  –  sorszámozva  –  egy  szavazólapon  kell 
feltüntetni.

Népi kezdeményezés
6.§.

(1) Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan 
ügy amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A  népi  kezdeményezésnek  pontosan  és  egyértelműen  tartalmaznia  kell  a 
megtárgyalásra, illetőleg döntésre javasolt ügyet (ügyeket).

(3) A népi kezdeményezést a polgármesternél lehet benyújtani.
A népi  kezdeményezésben megjelölt  ügy (ügyek) vagy tárgykör  (tárgykörök) 
megtárgyalásra vagy döntésre előterjesztés céljából szükséges előkészítéséről 
a polgármester gondoskodik.

(4) A  polgármester  a  népi  kezdeményezést  az  ellenőrzés  eredményéről  szóló 
tájékoztatás  kézhezvételét  követő  legközelebbi  ülésén  köteles  a  Képviselő-
testületnek bejelenteni, melyről a bejelentést követő 30 napon belül dönteni kell.

(5) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet 
a választópolgárok legalább 7%-a indítványozott.

(6) A  népi  kezdeményezéssel  kapcsolatos  Képviselő-testületi  döntésről  a 
kezdeményezőket és a közvéleményt tájékoztatni kell.

Eljárási szabályok
7.§.

(1) Az  aláírásokat  tartalmazó  íveknek  csak  az  eredeti  aláírásokat  tartalmazó 
példánya fogadható el.

(2) Az  ellenőrzés  az  e  rendelet  által  előírt  kezdeményezői  szám  meglétének 
ellenőrzését  és  a  kezdeményezést  aláíró  választópolgároknak  a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, továbbá a választójoggal nem 
rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatainak felhasználása alapján 
történő  azonosítását  jelenti,  kizárólag  a  választójogosultság  és  a  lakóhely 
megállapítása céljából.

(3) Abban az esetben, ha az ellenőrzés során alapos gyanú merül fel az aláírások 
eredetiségét illetően, a személyazonosság – szúrópróbaszerű – ellenőrzése is 
elrendelhető.



8.§.

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 1997. évi C. törvény, valamint a 
29/2000. (X.27.)BM. rendeletben foglalt előírások az irányadóak.

9.§.

(1) A helyi népszavazás szervezési, technikai és ügyviteli előkészítésére, valamint 
lebonyolítására munkacsoportot kell létrehozni, amelyet a jegyző irányít.

(2) A  Képviselő-testület  által  elrendelt  helyi  népszavazás  költségeit  az 
Önkormányzat  költségvetéséből  kell  fedezni.  A  költségek  biztosításának 
forrásáról a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg rendelkezni kell.

10.§.

(1) A  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Ezzel  egyidejűleg  a  helyi 
népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről  szóló  8/1992.  (VI.10.)  sz.  rendelet 
hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Lukács László Turócziné Fazekas Magdolna
Polgármester Jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2001. év április hó 12. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna
      Jegyző


