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számú rendelete

A HELYI NÉpszavazÁsnÓr, Ésl NÉpr KEZDEMÉNynzÉsnŐr,

A Szigetbecse Kozség Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatol<rő| szóló 1990 évi
Lxv.tv.50.$.-ában' valamint a Szervezeti és MűkÖdési Szabá|yzatában biaosított felhatalmazás
alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezéseljárási szabályait a ktlvetkezők szerint írja
elő:

ÁItaltÍnos rendelkezés
1.S.

(l.) A népszavazás és a népi kezdeményezés a kÖzvetlen demokrácia gyakorlásának egy lehetősége. A helyi lakosság a kétválasnás kciz<itti időszakban személyesen és aktívan résá vehet
politikájának alakításában, véleményt nyilváníthat minden olyan helyi érdekeket
érintő kérdésben,melyet magasabb szintűjogszabály nem tilt.
(2.)
és népi kezdeményezés az állampolgárok, illetve az onkormányzati tÖrvény^népszavazás
ben meghatározott k<iz<isségek alkotmányos joga, amely Szigetbecse krizség közigazgatási
területén kÖzvetlen részvételtbiztosít a hatalom gyakorlásában.
a település

2.5.

(1.)

A népszavazásban és anépi kezdeményezésbenvaló részvételreazok aválasztójoggal
rendelkező állampolgárok jogosultak, akik a településen állandó lakóhellyel

rendelkeznek.
(2.)Az üdülőterületen - az tidtilőteruletet érintő ügyekben - az üdül<iterületen ingatlantulajdonnal
rendelkező állampolgár akkor is részt vehet a népszavazásban és a népi
kezdeményezésben, ha a közigazgatási tenil eten ál l andó l akóhelye ni ncsen.
3.)népszavazás és népi kezdeményezésben állampolgárikezdeményezése esetén aválasúőj ogosultsági feltételnek a kezdeményezés időpontj ában kell fennállnia.

Helyi

népszavazós
3.S.
(1.) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a k<ivetkező kérdésekben:
a.) a községegyesítésnek és a k<izségegyesítésnekmegszüntetésének kezdeményezése,
b. ) új kÖzsé g alakitásának kezdeményezése,
c.) tiírsult képviselő-testület alakítása, illetve a társult képviselő-testületből való kiválás
esetében'
d.) ha aztavá|asúópolgárok min. 20 %o-akezdeményeúe.
(2.) Az (l.)bekezdés a.)-c.) pontjaiban kÖrulírt ügyekben csak az éríntettteleptilésrész,kÓzségválasáói szavazhatnak.
(l.)

Helyi népszavazás rendellrctő el.

4.5.

a. ) a képviselő-testület hatásköréb e tartoző ügyben,
b.) az Önkormányzati rendelet megerősítésére.

(2.) Nem rendelltető eI helyi népszavazás.
a.) a koltségvetésről való dÖntésre,
b.) a helyi adónemeket, illetőleg mértékuket megállapító rendelet tárgyában,

c.) a helyi

képviselo-testület hatáskÖrébe tartozó szervezeti és működési, személyzeti
[igyekben, val am int a képvisel ő-testület fel oszl ásának a kimondásáról.

a

5.S.

(1.) A népszavazás eredménye ktltelező a képviselő-testületre.(2.) Eredménytelen helyi népszavazÁs esetén anépszavazásra bocsátott kérdésbena képviselő-

testület dÖnthet.
(3.) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazéstegy éven belül nem lehet
ha

kitűzri, akkor sem,

a helyi népszavazás eredménytelen volt.

Népi kezdeményezés
ó.$.

'

Népi kezdeményezés útián a képviselo-testület ele teq;esztheto minden olyan ügy, arnelynek
eldontése akéfiviseio+_estuletliatáskorébe tar.tozik.
(2.) A képviselő-testÍilet köteles meg!árgya|ni azta népi kezdeményezést, amelyet aváIasztópolgárok min' 5.Yo.-a kezdeményezett.
( 1. )

Eljárásí szabáIyok
7.5.

A helyi népszavazást

a polgármesternél

kezdeményezheti:

a.) a települési képviselők legalább egynegyede,
b.) a képviselő-testület bármelyik bizottsága,
c.) a helyi társadalmi szervek vezető testülete
8.$.

A'

aláírásgyűjtőívek mintapéldányátazaláirásgyujtés megkezdése el<ltt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, aki a benyújtástól számított 15
napon belül a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyujtő ívet hitelesíti.
(2.)
választásiirodavezetőjénekazaláirásgújtő ív hitelesítésévelkapcsolatos dontését
kÖzségi hirdetőtábl Ín közzé teszi.
a^helyi
(3.) A helyi válasáási iroda vezetójének a népszavazás -kezdeményezés a|áirásgyűjtő íveinek hitelesíiésévelkapcsolatos dontése ellen a közzétételétől sámított 15 napon belul a Ráckevei
(1.)

Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
e.s.

(1') Valamennyi a|áirásgytijtő ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdés(ek),illetve a népi kezdemény ezés tár gy ának egyértelmű és pontos megfogalm azásával kell kezdeni
(2.) Aű aláirásgyűjtó íven fel kell tilntetni aziv megnyitiísának vaw azelső aláírásnak az időpontját, valamint az iv lezárásának vagy az utolsó aláírásnak az idópontjátkell ttintetni a kezde(3
- ') A he1yi népszavazás és a népi kezdeményezésttartalmazo íveken feljelét,
a megfelelő azono'
ményézők olvasható nevét, pontos lakcímétés személyi azonosító
-

sítás lehetősége érdekében.

(4.) Nem gytijthető aláirásmunkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kÖtelezettség

teljesítésekÖzben, illetve Ónkormányzat i intézményekben.
(5 )
aláírásokat tarta|mazo íveket - az ívek lezárását kÖvető első munkanapon a
^,
át kell adni.
polgármesternek
gyűjtő íveket
j
(o. a polgármester a helyi népszavazás és a népi kezdeményezésre irányuló a|áírő
azáwéte|től sámított 3 napon beltil átadja a helyi választási bizottságnak.

-3

-

10.s.
(1.)

A helyi választásibizottság gondoskodik az aláirások hitelesítéséről. Azonositja az aláiró
állampolgárokat az állami népesség-nyilvántartás és az üdülők nyilvántartása adatainak felhasznáI ásáv a| a v álasztój ogosultság és a lakóhely megállapítása célj ából.

(2.)

hitelesítést 15 nap alattle kell folytatni, amelynek eredményéről a bizottság a polgánnes-

^ írásban táj ékoztatja.
tert

11.S.

hitelesítésieljárás befejezésétől számított l0 napon beltil tisszehívja a képviselő-testiiletet és számot ad az előkészítő munkáról.
(2.)
képviselő-testület a hitelesítéseredménytelensége esetén a népszavazást, illetve annak
^
érdemi tár gy alását mellőzi.
( 3 ) A képviselő-testtilet a hitelesítésieljárás eredményességeesetén
a. )elrendeli a népszavazást és kitrÍzi a népszav azás időpontj át.
b. ) megtárgyalja a népi kezdeményezést,
c.) kijelÖli a népi kezdeményezés képviselő-testtiletitárgyalásratÖrténő előkészitésre az
illetékes bizottságot' illetve ad hoc bizottságot hoz létre és részérehatríridőt állapit
(1.)

A polgármester

a

meg.

r2.s..
(1.)

A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület

a legkÖzelebbi ulésén,

de legkésőbb 30 napon belul határoz.
(2.)
helyi népszavazást az elrendeléstől sámított két hónapon belül kell megtartani.
^
(3 ) helyi népszavazást a kittizÖtt napon reggel 6 őrátől 19 óráig kell megtartani.
4
(4.) A népszavazás elrendeléséről, a szavazás napjáról és a szavazóhelyiség címéről - a népszavavazást megelőző 10.napig - hirdetmények útján kell tájékoáatni a választópolgárokat.
1.r.$.

A

népi kezdeményezésről a képviselő-testületnek
hónapon belül kell d<inteni.
14.5.
(l.)

a legkÖzelebbi ülésén' de legkésőbb egy

A helyi népszavazésta Választrísi Bizottság bonyolítja le' amely bizoffság eryben ellátjaa
szav azatszedő bizottság feladatrít is.

(2.)A népszavazás kitízése után az a"z.alkawsolatos ttirvényességi' felugyeleti' irányítási feladatokat a válasáási bizottság látja e|.
(3.) A szavazatszámláló bizottságba anépszavazás kitrÍzésétolszámított 8 napon belul a kezdeményező válasáópolgár , illetve szervezet egy-egy főt delegálhat.
(4.) A válasnási bizottsrígot ügyviteli munkáinak ellátasában a jegyző által alakított munkacsoport segíti.
(5.) A helyí népszavazáskittlzésévelegyidejűleg a képviselő-testület megállapítjaanépszavazás
lebonyolításával kapcsolatos határidőket és intézkedik a népszavaziís elrendeléséről szóló határozatakÓzzétételéről. DÖnt arról is, hogy a népszavazás tárgya érinti-e az üdülóterületet.
(6.)A'z a|áirásgyűjtő íven feltett kérdésfélreérthetősége,pontatlansága esetén a szavazolapra
írandó szöveget a képviselő-testület konkrétan megbatározÁatja.
(7.) A választási bizottság műk<időképességének biztosítása érdekébenaz üryrendi bizottság
-kizár o|ag a tár gybani népszav azás időtarLamára - ki e gés zitheti.

-415.$.

(l.)

A helyi népszavazásbanrésztvevő válasáópolgárokat a helyi önkormányzati képviselők vá|asztásáről szóló t<irvé ny a|apján nyilvántartásba kell venni.

is érintett anépszavazásban, akkor az üdtilőteruleten tulajdonnal rendelk ezó választópolgárokat is fel kell venni avítlasztóknyilvántartásába. Értesítésüket
postai úton kell biaosítani.
(3.) A szavazőknyilvantartrísátapolgármesteri hivatalban 5 napra közszemlére kelltenni és
ennek időpontját ki kell hirdetni.
(4.) A szavazoknyilvántartásátaszavazást megelőző napon 13.oo órakor a jegyző|ezáqa és alá(2.) Amenny1benazüdülőterület

írásával hitelesíti.
16.5.

népszavazást a helyi Önkormányzati képviselők választására kialakított
szavazókorben kell lefolytatni.
(2.)
szavazást mege|őző nap nulla őrátől a szavazás befejezéséig tilos minden olyan tevékeny^ amely aválasztópolgárok véleményénekbefolyásolására irányul, illetve a szavazásra'
ség,
vagy attol valo tartőzkodásra Ösztönciz.

(1.)A helyi

17.5.

A

népszavazásra feltett kérdést(kérdéseket)rigy kell megfoga|mazni, hogy annak alapján a
a v á|asztopol gár e gyértelmű válasá tudj on adni.
(2.)
során eldtintendő valamennyi kérdéstegy szavazólapon - sorsámmal ellátva^népszavazá's
kell felttrntetni.
18.$.
(1.)

Anépszavazás akkor érvényes, ha
a.) a névjegyzékbe felvett választópolgárok több mint a fele érvényesen szavazott, és

b.) uérvényesszavazoktcibb mint a fele a megfogalmazott kérdésre(kérdésekre)azonos válasrt
(válaszokat) adott.
1e.$.

A választrísi bizottság anépszavazás eredményéről aválasztás napját kÖvető 48 órán belül tájékoztatjaa képviseló-testületet. A képviselő-testület anépszavazás eredményéthatározatban foglalj

a és meghatár ozza az

eredmény kihirdetésének módj át.

20.s.

Nem lehet kitűzni helyi népszavazást az orsággyűlési képviselők, valamint a

helyi
kÖvető
és
azt
megelőző
át
időpontj
polgármesterek
választiísának
és
tinkormányzati képviselők
ó0 napon belüli időpontra.
21.5.

A helyi népszavazás kÖltségei az önkormányzat koltségvetésétterhelik.

-522.5.

(l.)Ajelen rendeletben nem szabályozoIt kérdésekbenA helyi önkormónyzatokról szóIó többször
módosított és kiegészítettl990.évi LXV.tarvény lV.fejezet (45.s-5].s.), valamint a Helyi
onkormányzati képviselők és polgármesterek választásáróI szóIó 1990 évi LilV. Törvény
eI ő írósai az irányadők.
(2.)Ezen rendelet a kihirdetés napjián lép hatrílyba.

Szigetbecse, 2002 febru.ír 4.

A rendelet kihirdefue: 2002 'február l1.-én.

