
Sajólászlófalva Község  Önkormányzatának
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RENDELETE

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sajólászlófalva  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmánya  44/A§ (2) bekezdésében valamint  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi 
LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, 46.§(1) bekezdés f.) pontjában, 
47.§ (1) bekezdés d.) pontjában, 47.§ (2) bekezdésében, 49.§ (2) bekezdésében és 50.§ (2) 
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes 
feltételeiről és eljárási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1.§

A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételi jogosultságra vonatkozóan 
a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  Törvény  70.§  (2)-(3)  és  (5) 
bekezdéseinek, valamint az Ötv. 45.§ (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A helyi népszavazás

2.§

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél – figyelemmel az Ötv. 47.§ (1) bekezdés d.) 
pontjára – a választópolgárok legalább 25 %-a-a kezdeményezheti.

(2) A Képviselő-testület – figyelemmel az Ötv. 47.§ (2) bekezdésére – köteles kitűzni a 
helyi népszavazást, ha azt legalább a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte.

Aláírásgyűjtő ív
3.§

(1) A  helyi  népszavazás  kezdeményezését  szolgáló  aláírásgyűjtő  ív  egy  példányát  az 
aláírásgyűjtés kezdeményezése előtt  – hitelesítés céljából – a helyi  választási  iroda 
vezetőjéhez (a jegyzőhöz) kell benyújtani.

(2) A helyi népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről a helyi választási iroda 
vezetője a benyújtástól számított 15 napon belül dönt.

(3) A helyi népszavazásra javasolt kérdést külön aláírásgyűjtő íven kell szerepeltetni és az 
aláírásgyűjtő ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdéssel, kell kezdeni. Több kérdés 
esetén kérdésenként külön-külön aláírásgyűjtő ívet kell benyújtani. Az aláírásoknak a 
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Kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. (Aláírásgyűjtő ív mintáját e rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.)



(4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett fel kell tüntetni a kezdeményező 
olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

(5) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el.

(6) A  helyi  népszavazás  kitűzésére  irányuló  állampolgári  kezdeményezést  az 
aláírásgyűjtő  ív  hitelesítését  követő  egy hónapon belül  egyszer  lehet  benyújtani  a 
polgármesterhez.

(7) A  polgármester  a  helyi  népszavazásra  irányuló  választópolgári  kezdeményezést 
tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a kézhezvételtől számított 8 napon belül átadja a helyi 
választási bizottság elnökének az aláírások ellenőrzése céljából.

(8) A  polgármester  a  helyi  népszavazásra  irányuló  kezdeményezésnek  nem  minősülő 
beadványt  határozattal  visszautasítja.  A  polgármesternek  a  visszautasításról 
önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen az Ötv. 11.§ (2) bekezdése 
szerint a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

A helyi népszavazás elrendelése és kitűzése
4.§

(1) A  helyi  népszavazás  elrendelésére  irányuló  kezdeményezést  a  helyi  választási 
bizottság  elnöke  által  készített  tájékoztatás  kézhezvételét,  nem  állampolgári 
kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi testületi ülésen jelenti be a 
polgármester.

(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a képviselő-testületnek 
a polgármester bejelentését követő 30 napon belül kell döntenie.

(3) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (1) bekezdése szerinti – kiírásról illetve – Ötv. 47.§ 
(2)  bekezdés  szerinti  –  kitűzéséről  a  Képviselő-testület  egyszerű  többséggel  hoz 
döntést.

(4) A helyi népszavazás – Ötv. 46.§ (3) bekezdés szerinti – elrendeléséről a Képviselő-
testület minősített többséggel hoz döntést.

(5) A  Képviselő-testület  a  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozatában  az 
aláírásgyűjtő  ívnek  megfelelően  meghatározza  a  helyi  népszavazásra  bocsátandó 
kérdés(ek) szövegét, - több kérdés esetén azok sorrendjét – és kitűzi a népszavazás 
időpontját.

(6) A  helyi  népszavazás  kitűzésével  egyidejűleg  a  Képviselő-testület  megállapítja  a 
népszavazás  lebonyolításával  kapcsolatos  határidőket  és  elrendeli  a  népszavazás 
elrendeléséről szóló határozatának a helyben szokásos módon való közzétételét.
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(7) A helyi népszavazásra bocsátandó kérdést(eket) úgy kell megfogalmazni, hogy arra a 
választópolgárok egyértelmű választ tudjanak adni.



(8) Egy szavazólapon csak egy kérdés szerepelhet (Vjt. 129.§ (2))

(9) A  helyi  népszavazást  a  helyi  önkormányzati  képviselők  választására  kialakított 
szavazókörökben  kell  lebonyolítani  kivéve:  az  Ötv.  46.§  (2)  bekezdésében 
foglaltakat.

A helyi népszavazás eredménye
5.§

(1) A helyi népszavazás eredményéről a választási bizottság elnöke írásban tájékoztatja a 
polgármestert. A népszavazás eredményét – a polgármester előterjesztése alapján – a 
Képviselő-testület határozatával tudomásul veszi.

(2) A  népszavazás  eredménye  kötelező  a  Képviselő-testületre.  Eredménytelen  helyi 
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselő-testület dönthet.

A helyi népi kezdeményezés
6.§

(1) A helyi népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan 
ügy,  amelynek  eldöntése  a  Képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik.  A  népi 
kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárainak legalább 10 %-
ának  indítványa  szükséges.  Ez  esetben  a  Képviselő-testület  köteles  a  kérdést 
megtárgyalni.

(3) A helyi  népi kezdeményezés során e rendelet  5. és 6.§-ában foglaltakat alkalmazni 
kell.

Vegyes és záró rendelkezések
7.§

(1) A lakosságot tájékoztatni kell – a helyben szokásos módon- :
- a helyi népszavazás elrendeléséről, elutasításáról,
- a helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés eredményéről.

(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az Önkormányzatot terhelik.

(3) Az  e  rendeletben  nem szabályozott  kérdésekben  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. valamint a választási eljárásról szóló 1997. 
évi  C.  tv.  és  annak  végrehajtására  kiadott  29/2000.  (X.27.)  BM.  rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

   8.§



(1) Ez a rendelet 2011.január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidőben a 7/2010. (VI.23.) sz. 
rendelet hatályát veszti.

(2) A kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik, az önkormányzati hirdetőtáblán történő 
Elhelyezésével.

Sajólászlófalva, 2010. december 14.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
körjegyző polgármester 

A kihirdetés megtörtént.
Sajólászlófalva, 2010.december 15.

Berzyné Koterla Ildikó
Körjegyző



1. számú melléklet

Sajólászlófalva  község  Helyi  Választási  Iroda  vezetője  az  aláírásgyűjtő  ívet  …….év……
hónap……napján hitelesítette

P.H. ……………………………….
A választási iroda vezetője

Alulírottak  helyi  népszavazás  kitűzését  kezdeményezzük  /helyi  népi  kezdeményezést 
támogatunk az alábbi kérdésben:………………………………………………………………..
(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege, illetve a népi kezdeményezés tárgya)

Sor-
szám

Olvasható családi és utónév Személyi 
azonosító

Lakcím Saját  kezű 
aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!

……………………………………
az aláírást gyűjtő polgár aláírása


