KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
34/2003.(XII.16.) számú
RENDELETE
a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatról szóló 1990.
évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 50.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján –
a helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeinek és eljárási szabályainak
megállapítása céljából a következő rendeletet alkotja:
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
1.§.
/1./ A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormányzati választáson választójogosult. (Ötv. 45.§. (1) bekezdés)
/2./ A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott. (Ötv. 45.§. (2) bekezdés a/, b/ pont)

2.§.
/1./ A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a./ a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására
irányuló kezdeményezése,
b./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
c./ új község alakításának kezdeményezése,
d./ társult képviselőtestület alakítása, a közös képviselőtestületből való kiválás,
továbbá
e./ abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz (Ötv. 46.§. (1)
bekezdés)
/2./ Az 1. bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választópolgárai vehetnek részt. (Ötv. 46.§. (2) bekezdés)
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Helyi népszavazás
3.§.
/1./ Az Ötv-ben foglaltakon túl a képviselőtestület népszavazást köteles kiírni a következő
kérdésekben:
a./ a településrész lakossági közösségének önkormányzati jogokkal való felruházása,
b./ területrészek átadása, átvétele, vagy cseréje.

4.§.
/1./ A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselőtestület hatáskörében tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerősítésére, (Ötv. 46.§. (3) bekezdés)
/2/

Nem rendelhető el helyi 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 feloszlásának a kimondásáról. (Ötv. 46.§. (4) bekezdés)

5.§.
/1/

A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselők legalább egynegyede,
b./ a képviselőtestület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d./ az önkormányzat rendeletében meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok
huszonöt százalékánál.(Ötv. 47.§. (1) bekezdés)

/2/

A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. (Ötv. 47.§. (2)
bekezdés)
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6.§.
/1./ A helyi népszavazás településrészt érintő ügyben az érintett településrészen is
elrendelhető.
/2./ A helyi népszavazást a polgármesternél a település, településrész választópolgárainak
tíz százaléka kezdeményezheti.
A választópolgárok meghatározott arányát a helyi személyiadat- és lakcímnyilvántartás
alapján kell megállapítani.
/3./ A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a település, településrész
választópolgárainak legalább húsz százaléka kezdeményezte.
/4./ A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés
megfogalmazására javaslatot kell tenni.
/5./ Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől vagy szervektől
érkezik, illetve az előírtnál kevesebb a kezdeményező állampolgárok száma, a
kezdeményezést a polgármester elutasíthatja.

7.§.
/1./ A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület határozattal dönt.
/2./ A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselők
minősített többségű szavazata szükséges.
/3./ A képviselőtestület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában
a./ meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét,
b./ kitűzi a szavazás időpontját.

8.§.
A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre.
Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képviselőtestület dönthet.
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha
a helyi népszavazás eredménytelen volt. (Ötv.48.§.)

9.§.
/1./ A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha
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a./ a település, településrész választópolgárainak legalább negyven százaléka érvényesen
szavazott és
b./ az érvényesen szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ
adott.
/2./ A képviselőtestület érvénytelen helyi népszavazás esetén is dönthet a szavazásra
bocsátott kérdésben.
Helyi népszavazást ugyanabban a kérdésben két éven belül nem lehet kitűzni, ha a helyi
népszavazás érvénytelen volt.

Helyi népi kezdeményezés
10.§.
/1./ Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.(Ötv. 49.§. (1) bekezdés)
/2/

A képviselőtestület önkormányzati rendeletében meghatározott – a választópolgárok öt
százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb – számú választópolgár a
népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be.
A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
képviselőtestület által meghatározott számú választópolgár indítványozott. (Ötv. 49.§.
(1) bekezdés)

11.§.
/1./ A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre
javasolt ügyet.
/2./ A népi kezdeményezés benyújtásához a település, településrész választópolgárai öt
százalékának indítványa szükséges.
A polgármester a szükséges arányt el nem érő kezdeményezést visszautasíthatja.
/3./ A képviselőtestület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok nyolc százaléka indítványozott.

Eljárási rendelkezések
12.§.
/1./ A Helyi Választási Iroda vezetőjének a helyi népszavazás kezdeményezésére szóló
aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését, a névjegyzék közszemlére
tételének időpontjáról, továbbá a szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási
Bizottság tagjainak, valamint továbbá a Helyi Választási Iroda vezetőjének nevét, és a
Helyi Választási Iroda hivatali helységének címét a Városháza és a Polgármesteri
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Hivatal 2. számú irodaépülete
kifüggesztésével kell közzétenni.

fali

hirdetőtábláján

elhelyezett

hirdetmény

/2./ A helyi népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről, és a helyi
népszavazás eredményéről szóló határozatot a Városháza és a Polgármesteri Hivatal 2.
számú irodaépülete hirdetőtábláján és az önkormányzati fenntartási intézmények
épületén az intézmény vezetője által kijelölt helyen elhelyezett hirdetmény
kifüggesztésével kell közzétenni.
/3/

A helyi népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítésére a Helyi Választási Iroda
vezetőjének döntését, az ügy képviselőtestületi ülésen történő megtárgyalása időpontját,
és a hozott döntést közzé kell tenni /1/ bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával.

Egyéb rendelkezések
13.§.
/1./ A helyi népszavazás és a helyi népi kezdeményezés kapcsán felmerülő költségek a helyi
önkormányzat költségvetését terhelik.
/2./ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási rendjére a választási eljárásról
szóló 1997. év C. törvény XV-XVI. fejezetésben foglalt rendelkezések, valamint a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és
a helyi népi kezdeményezésen szóló 29/2000.(X.27.) BM rendelet előírásai az
érvényesek.
/3./ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/4./ A rendelet kihirdetésével egyidőben a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
szóló 9/1991.(VI.28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kelt: Kunhegyes, 2003. december 15.

Rentzné dr. Bezdán Edit jegyző
helyettesítésével megbízott:

Kontra József
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző

