
11/1992. (V. 19.) Nagyszénási KT. számú rendelete 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 42.§-ára és 44 §./1/ bekezdésére figyelemmel, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 50.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 
képviselıtestület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl a következı rendeletet 
alkotja. 

l. § (1) Helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a 
választópolgár jogosult, akinek Nagyszénás Nagyközség területén állandó lakóhelye van. 

2. § (1)  A képviselıtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következı kérdésekben: 

a) a községegyesítés és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése, 

b) új község alakításának kezdeményezése, 

c) közös képviselıtestület alakítása, a közös képviselıtestületbıl való kiválás. 

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az 
érintett településrész, község választói vehetnek részt. 

(3) A képviselıtestület helyi népszavazást rendelhet el: 

a) a képviselıtestület hatáskörébe tartozó ügyben, 

b) önkormányzati rendelet megerısítésére 

(4) Nem rendelhetı el helyi népszavazás: 

a) a költségvetésrıl való döntésre, 

b) a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 

c) a képviselı–testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben.  

3. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik: 

a) a települési képviselık legalább egynegyede 

b) a képviselıtestület bizottsága 

c) a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete 

d) a választópolgárok 20 %-a 



(2) a) a képviselı–testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha az (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezi. 

b) a választópolgárok (1) bekezdés d) pontjában meghatározott számát a nagyközségi 
választási bizottság állapítja meg a helyi népesség-nyilvántartási adatok alapján. 

(3) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselıtestület a 
legközelebbi ülésén, de legkésıbb 1 hónapon belül határoz. A helyi népszavazást az 
elrendelésétıl számított 2 hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás 1 napra, 
vagy egymást követı napokra is kitőzhetı. 

(4) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselıtestület határozattal 
dönt, döntéshez a jelenlevı képviselık többségi szavazata szükséges.  

(5) A képviselı–testület a helyi népszavazás elrendelésérıl szóló határozatában 
meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés /kérdések/ szövegét, kitőzi a 
szavazás idıpontját. 

(6) A népszavazásra felett kérdést /kérdéseket/ úgy kell megfogalmazni, hogy annak 
alapján valamennyi állampolgár egyértelmően tudjon válaszolni. A népszavazás során 
eldöntendı valamennyi kérdést –sorszámozva– egy szavazólapon kell feltüntetni. 

(7) A helyi népszavazás elrendelésérıl szóló képviselıtestületi határozatot közzé kell 
tenni a helyi újságban és plakáton. 

4. § (1) A népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha 

a) a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott és 

b) az érvényesen szavazók több mint fele a megfogalmazott kérdésre /kérdésekre/ 
azonos választ /válaszokat/ adott. 

(2) Az azonos kérdésre három vagy több válaszlehetıséget tartalmazó népszavazás 
akkor is eredményes, ha a legtöbb szavazatot kapott válasznál a szavazatok száma nem éri 
el az (1) bekezdés a) pontja szerint érvényesen szavazók számának a több mint felét. 

(3) A népszavazás eredménye kötelezı a képviselıtestületre.Érvénytelen vagy 
eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a 
képviselı–testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem 
lehet kitőzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen, és akkor sem ha 
érvénytelen volt. 

5. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselıtestület elé terjeszthetı minden olyan ügy, 
amelynek eldöntése a képviselıtestület hatáskörébe tartozik. 

(2) A népi kezdeményezést a választópolgárok 5 %-a nyújthatja be a polgármesternek. 
A választópolgárok számának meghatározására a 3.§ /2/ bekezdés b./ pontja az irányadó. 

(3) A képviselı–testület köteles megtárgyalni a népi kezdeményezést, ha a (2) bekezdésben 
meghatározott számú választópolgár azt benyújtja. A döntésre javasolt ügyet pontosan és 
egyértelmően kell megfogalmazni. 



(4) A képviselı–testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de 
legkésıbb egy hónapon belül dönt. 
(5)A képviselı–testület döntésérıl a kezdeményezıket a polgármester útján értesíteni kell. 

6. § (1) A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden 
nagyszénási választópolgár jogosult aláírásokat győjteni, illetve aláírásgyőjtés céljából 
szervezı munkát végezni. 

(2) Nem győjthetı aláírás munkahelyeken és munkaviszonyból eredı munkavégzési 
kötelezettség teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény 
betegellátó részlegén. 

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

7. § (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári indítványozását 
tartalmazó valamennyi aláírásgyőjtı ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdés /kérdések/, 
illetve a népi kezdeményezés tárgyának pontos megfogalmazásával kell kezdeni.  

(2) Az íveket sorszámozni kell. 

(3) Az íven az aláírás mellett fel kell tüntetni a kezdeményezı olvasható nevét, anyja 
nevét és lakcímét. 

8. § A helyi népszavazás elrendelésére irányuló indítványt és a népi kezdeményezést 
írásban kell benyújtani a polgármesterhez. 

9. § (1) A polgármester az aláírásgyőjtı íveket -a beérkezéstıl számított 8 napon belül - 
átadja a Nagyközségi Választási Bizottságnak. 

(2) A Nagyközségi Választási Bizottság gondoskodik a helyi népszavazás, népi 
kezdeményezés feltételeinek hitelesítésérıl a polgármesteri hivatal népesség-nyilvántartá-
sának bevonásával. 

(3) A hitelesítés e rendeletben foglalt feltételek meglétének ellenırzését és az aláíró 
állampolgárok azonosítását jelenti. 

(4) A hitelesítést 10 nap alatt kell lefolytatni. 

(5) A hitelesítés során a választási bizottság szúrópróbaszerően az aláírások 
eredetiségét is ellenırizheti, de e célból az állampolgár nem idézhetı. 

(6) A hitelesítési eljárás eredményérıl a választási bizottság a polgármestert írásban értesíti. 

(7) A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselıtestület a helyi népszavazás 
kezdeményezését, illetve a népi kezdeményezést visszautasítja. 

10. § (1) A helyi népszavazást a Nagyközségi Választási Bizottság és a 
szavazatszámláló bizottságok bonyolítják le. 

(2) A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselık választására kialakított 
szavazókörökben kell lefolytatni. 



(3) A helyi népszavazás eredményérıl a választási bizottság tájékoztatja a 
polgármestert, egyúttal a helyi újságban és írásos hirdetmény formájában közhírré teszi. 

(4) A népi kezdeményezésben való döntést a képviselı–testület a helyi újságban 
közhírré teszi. 

(5) A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 

11. § Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt nyújthat be a helyi 
népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre jogosult személy a helyi 
népszavazás elrendelésének jogszabálysértı elutasítása, lebonyolítása, illetıleg a helyi népi 
kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmányossági panaszt a 
jogszabálysértéstıl számított 15 napon belül lehet benyújtani.  

 

12. § A helyi népszavazás lebonyolítására - az e rendeletben elıirt kiegészítésekkel - a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló, 1990. évi LXIV. tv. 
rendelkezései az irányadók. 

13. § E rendelet 1992. május 19-én lép hatályba. Egyben a Nagyszénás Nagyközségi 
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/1990.sz. rendeletének V. 
fejezete, azaz 26, 27 és 28.§-a hatályát veszti. 


