
Csabaszabadi községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/l995. (I.23.) Kt. számú  

          rendelete  a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről 

 

 

A választópolgárok az önkormányzáshoz való jogukat az általuk választott képviselőterülete 

útján, illetőleg a helyi népszavazással gyakorolják. Ezen alkotmányos jog érvényesítése 

érdekében a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. Évi LXV. Tv. 50. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja: 

 

       I.fejezet 

 

                                          ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

                                                      

1. §. 

 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételére azok a választójoggal  

rendelkező állampolgárok jogosultak, akik Csabaszabadi községben állandó lakóhellyel ren- 

delkeznek. 

 

(2) A népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a választó- 

jogosultsági feltételeknek a kezdeményezés időpontjában kell fennállani. 

 

(3) Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás elren- 

     delésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása miatt. Az alkotmányossági panaszt a jog- 

     szabálysértéstől számított 15 napon belül lehet benyújtani. 

 

 

                                                            II. fejezet 

 

                                                A HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 

2. §. 

 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 

 

a) legalább 2 fő települési képviselő, 

b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 

d) Csabaszabadi község választópolgárainak legalább 15 %-a, 

e) településszervezési ügyekben az érintett településrész választópolgárainak 15 %-a. 

 

(2) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személytől, vagy szervtől érkezik, illetve  

azt a választópolgárok kevesebb, mint 10 %-a indítványozza, a polgármester a 

kezdeményezést – hitelesítés nélkül elutasítja. 

 

(3) A polgármester a választópolgárok 10 %-át kitevő, de a 2. §. (l) bekezdés d.) és e) pontjában  

meghatározott számot el nem érő kezdeményezést a Képviselő-testület elé terjesztheti. 

A 2. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban meghatározott, vagy azt meghaladó számú kezdemé- 

 nyezést köteles a polgármester a képviselő-testület elé terjeszteni. 

 



(4) A 2. § (3) bekezdése szerint  előterjesztett kezdeményezések tárgyalásáról a képviselő-tes- 

tület egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

(5) A képviselő-testület köteles megtárgyalni az a kezdeményezést, melyet a választópolgárok 

20 %-a kezdeményezett, illetve településszervezési ügyekben az érintett településrész 

választópolgárainak 20 %-a kezdeményezett. 

 

(6) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 25 %-a 

kezdeményezte, illetve településszervezési ügyekben az érintett településrész választópol- 

gárainak 25 %-a kezdeményezte. 

 

(7) A választópolgárok fentiekben meghatározott  számait a helyi népességnyilvántartási 

     adatok alapján kell megállapítani az aláírást gyűjtő ív megnyitásának időpontjában. 

 

3. §. 

 

(1) A népszavazás indítványozása érdekében a választásra jogosult állampolgár jogosult – közte- 

rületen is  - aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírás gyűjtés céljából szervező munkát végezni. 

 

(2) Az aláírásgyűjtéseket – azonos tárgyban – 14 napig lehet folytatni. 

 

(3) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség 

     teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény betegellátó részle- 

     gében. 

     Aláírás gyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki tanköteles korú, illetve 

     aki a településen sem állandó, sem ideiglenes lakással nem rendelkezik. 

 

(3) A (2) és (3) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek. 

 

                                                                4. §. 

 

(1) A népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó íveken fel kell tüntetni az ív meg- 

nyitásának, az ív lezárásának az időpontját. 

Fel kell tüntetni továbbá – az aláírások mellett – a kezdeményező olvasható nevét, lakcímét 

és személyi azonosító jelét. 

 

(2) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdés megfogalmazásával kell kez- 

deni. Az aláírásgyűjtő íveket kérdésenként kell megnyitni. 

 

(3) Az aláírásgyűjtő íveket az ív megnyitását követő 15-ik napon – ha ez munkaszüneti napra esik,  

a következő első munkanapon – a polgármesternek átadni. 

 

(4) A polgármester az aláírásgyűjtő íveket – a beérkezéstől számított 3 napon belül – átadja a  

Községi Választási Bizottságnak. A Választási Bizottság 8 napon belül gondoskodik a népsza- 

vazás-kezdeményezés hitelesítéséről. 

 

(5) A hitelesítési eljárás – melyet 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó számú kezdeményezés ese- 

tén kell lefolytatni 8 napon belül – eredményéről a Választási Bizottság írásban tájékoztatja 

a polgármestert. Ezt követő 8 napon belül teszi meg a polgármester a 2. § (3) bekezdésében 

foglaltakat. 



 

(6) A hitelesítés a rendelet által előírt számszerűség ellenőrzését, valamint a népszavazás kez- 

deményezését aláíró állampolgároknak a népességnyilvántartás adatai alapján történő azono- 

sítását  jelenti, kizárólag a választójogosultság és a lakóhely megállapítása céljából. 

 

(7) Abban az esetben, ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetiségét il- 

letően, a Választási Bizottság – szúrópróba szerűen  - a személyazonosságot is ellenőrizheti. 

A hitelesítési eljárás során – azonosítási céllal – az állampolgár nem idézhető. 

 

(8) A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselő-testület: 

a) a 2. § (6) bekezdésére alapuló népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést eluta- 

sítja és a 2. §. (5) bekezdés szerint jár el, 

b) a 2. § (5) bekezdésén alapuló népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést eluta- 

sítja és a 2. § (4) bekezdése szerint jár el. 

 

(9) Nem minősül eredménytelennek a hitelesítés mindaddig, amíg a figyelembe vehető aláírások 

száma a 2. § (3) bekezdésében megállapított szám alá nem csökken. 

 

 

5. §. 

 

(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről, annak benyujtásától számított legközelebbi 

     ülésén, de legkésőbb 30 napon belül határoz a képviselő-testület. 

 

(2) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozata tartalmazza: 

a) a népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket), valamint 

b) a népszavazás időpontját. 

Egyidejűleg a képviselő-testület megállapítja a népszavazás lebolyolításával kapcsolatos  

határidőket és intézkedik a népszavazás elrendeléséről szóló határozata közzétételéről. 

 

(3) A helyi népszavazást az elrendelésétől számított 60 napon belül kell megtartani. A helyi 

népszavazást egy napra, vagy egymást követő napokra kell kitűzni. 

 

(4) Nem lehet kitűzni a helyi népszavazást az országgyűlési képviselők és polgármesterek  

választásának időpontját megelőző és az azt követő 60 napon belüli időpontra. 

 

(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül kitűzni nem lehet. 

 

  

6. §. 

 

(1) A népszavazásra feltett kérdést – kérdéseket  úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján 

valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni. 

 

(2) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést – sorszámozva – egy szavazólapon kell 

feltüntetni. 

 

(3) A népszavazásban résztvevő polgárokat a polgármesterek, a települési önkormányzati képvi- 

selők választásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba kell venni. 

 



(4) A választók nyilvántartását a Polgármesteri Hivatalban 8 napra közszemlére kell tenni és en- 

nek az időpontját közzé kell tenni. 

 

(5) A népszavazás elrendeléséről az 5. § (2) bekezdés szerinti határozat közzétételéről, a szava- 

     zás napjáról és a szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat a helyi lapban és hirdetmény  

     útján tájékoztatni kell. 

 

(6) A helyi népszavazást a Községi Választási Bizottság bonyolítja le. 

 

(7) A népszavazást a polgármesterek és a települési önkormányzati képviselők választására ki- 

     alakított szavazókörökben kell lefolytatni. 

 

 

7. §. 

 

(1) A népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgároknak több, mint a felel szavazott és akkor 

     eredményes, ha a szavazóknak több, mint a fele  a megfogalmazott kérdésre azonos választ  

     adott. 

 

(2) Az érvényesség megállapításakor a választópolgárok szükséges számának megállapítása a 2. 

§ (7)  bekezdésében megállapított időpont figyelembe vételével történik. 

 

(3) A helyi népszavazás eredményéről a Községi Választási Bizottság tájékoztatja a polgármes- 

tert. 

 

(4) A népszavazás eredményéről a lakosságot hirdetmény útján kell tájékoztatni. 

 

(5) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre, legközelebbi ülésén  határozatba 

      foglalja a helyi népszavazás eredményét. 

 

(5) Eredménytelen helyi szavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-tes- 

tület  egyszerű szótöbbséggel dönthet.  

 

 

8. §. 

 

A helyi népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik. 

 

 

 

                                                            III. fejezet 

 

                                               A NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 

9. §. 

 

(1) A népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

     az eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

     Népi kezdeményezés a település hagyományosan elkülönült részét érintő ügyben is benyújt- 

     ható.  



 

(2) A népi kezdeményezést a település – településrész – választópolgárainak legalább 8 %-a írás- 

ban  kezdeményezheti a polgármesternél, aki köteles a kezdeményezést a képviselő-testület 

elé terjeszteni. 

 

(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet település – 

településrész – választópolgárainak legalább 8 %-a kezdeményezett. 

 

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben előírtnál kevesebb a kezdeményező állampolgár száma, a  

kezdeményezést a polgármester elutasíthatja. 

 

(5) A választópolgároknak a (2) bekezdésben meghatározott számát a helyi népességnyilvántar- 

tás adatai alapján kell megállapítani a 2.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

 

10.§ 

 

A népi kezdeményezés indítványozása érdekében az aláírásgyűjtésre, a kezdeményezés 

hitelesítésére a rendelet 4 – 5 §-ainak rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal a 

kiegészítéssel, hogy valamennyi aláírást gyűjtő ívet a népi kezdeményezés tárgyának 

megfogalmazásával kell kezdeni. 

 

 

11.§ 

 

 

(1) A népi kezdeményezés tárgyát képező ügyről a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

(2) A képviselő-testület a népi kezdeményezés benyújtásától számított legközelebbi ülésen, 

     de legkésőbb egy hónapon belül egyszerű szótöbbséggel dönt a kezdeményezés tárgyalá- 

     sáról.  

     Amennyiben a javaslat tárgyalása mellett dönt, a népi kezdeményezés tárgyát egy hónapon  

     belül napirendre tűzi. 

 

(2) A képviselő-testület a 11.§ (2) bekezdése alapján hozott döntéseiről, a népi kezdeménye- 

zés eredményéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatja. 

 

 

 

12.§ 

 

 

Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzati Törvényeknek 

a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó, valamint a települési önkor- 

mányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló módosított 1990. évi LXIV. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

 



13.§ 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Csabaszabadi, 1995. január hó 23.  

 

 

 

 

 

Kesjár Mátyás      Nagy László 

 Polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

 

1995. január 26-án. 

 

                                                 

 

                                   

 

 

                          


