Páty Község Önkormányzat
Képviselı-testületének 16/2004. /V.12./ Kt. számú rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 50.§.-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi
népszavazásról, népi kezdeményezésrıl figyelemmel az 1997. évi C. törvény – A választási
eljárásról és annak végrehajtásáról szóló 29/2000. /X.27./ BM rendeletre - a következı
rendeletet alkotja:

Részvételi jogosultság
1.§.
A helyi népszavazásban, népi kezdeményezésben való részvételi jogosultságra az Ötv. 4550.§.-a, valamint az 1997. évi C. törvény a választási eljárásról I-IX. fejezet, a 118.§. (2)-(5)
bekezdése, a 119.§., a 122.§. (1) bekezdése, a 123.§., a 126.§. és a 127.§. rendelkezéseire
figyelemmel a helyi népszavazáson az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2.§.
„A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választáson választójogosult”. Ötv. 45.§. (1) bek.
„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) bek.

Helyi népszavazás elrendelése
3.§.
(1) Az Ötv. 46.§. (1) bekezdésében felsorolt ügyeken túl a Képviselı-testület népszavazást
köteles kiírni:
Az önkormányzat közigazgatási határát módosító
- területrészek átadása,
- a más település közötti területrész cseréje esetén.
(2) Az Ötv. 46.§. (3) bekezdésében meghatározott ügyekben népszavazást rendelhet el:
a) „a képviselı-testület hatáskörébe tartozó ügyben,”
b) „az önkormányzati rendelet megerısítésére.”
Az Ötv. 46.§. (4) bekezdése szerint nem rendelhetı el helyi népszavazás:
a) „a költségvetésrıl való döntésre”,
b) „a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,”
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c) „a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti és mőködési személyi
kérdésekben, a képviselı-testület feloszlásának kimondásáról.”
d) „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos képviselıtestületi döntésekben.”
e) „az önkormányzat vállalkozásaival kapcsolatos képviselı-testületi döntésekben.”

Helyi népszavazás kezdeményezése
4.§.
(1) Az Ötv. 47.§. (1) bekezdés a.)-c.) pontjában meghatározottakon túlmenıen a helyi
népszavazást Páty község 1000 azaz egyezer választópolgára aláírásával kezdeményezheti
a polgármesternél.
(2) A Képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
(3) „Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az
aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.” 1997. évi C. törvény 118.§.
(3) bek.
„Az aláírásgyőjtı íveken a saját kező aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenırzése
céljából - fel kell tüntetni a kezdeményezı olvasható családi és utónevét, lakcímét,
valamint személyi azonosítóját.” (4) bek.
„Az aláírásgyőjtı ívet az aláírást győjtı polgár az aláírásával látja el.” (5) bek.

Aláírások ellenırzése
(4) „A népszavazás-kezdeményezést aláíró választópolgárok adatainak a személyi adat - és
lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkezı nagykorú polgárok
nyilvántartása adatainak felhasználásával” történik.
„Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer nem valószínősíti a kellı számú
érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenırzését az aláírások tételes vizsgálatával
kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége vagy érvénytelensége
kétséget kizáróan meg nem állapítható.” 1997. évi C. törvény 119.§. (1) bek.
(5) Az aláírások ellenırzése során a kezdeményezést benyújtók képviselıje jelen lehet.
(6) Az aláírások ellenırzésérıl a helyi, illetıleg a területi választási bizottság gondoskodik.
(7) „Ha az aláírások ellenırzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások
eredetiségét illetıen, és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja
a kezdeményezés érvényességét, a helyi, illetıleg a területi választási bizottság a személyi
adat - és lakcímnyilvántartás, illetıleg a helyi választási iroda vezetıje útján a
személyazonosságot is ellenırizheti.” 136.§. (1) bek.
„A személyazonosság ellenırzése esetén az aláírások ellenırzésének határideje 30 nappal
meghosszabbodik.” (2) bek.
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(8) „A helyi, illetıleg a területi választási bizottság elnöke az aláírások ellenırzésének
eredményérıl haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.” 137.§. (1) bek.
(9) „Az aláírásgyőjtı íveket az aláírások ellenırzését, illetve a jogorvoslati eljárás befejezését
követı 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.” 137.§. (2) bek.
(10) „Az aláírásgyőjtı ívek egy példányát az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt - hitelesítés
céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetıjéhez.” 133.§. (1) bek.
„A helyi, illetıleg a területi választási iroda vezetıje a jogszabályi feltételeknek megfelelı
aláírásgyőjtı ívet a benyújtásától számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az
aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik a képviselı-testület, illetıleg a közgyőlés hatáskörébe;
b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani;
c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak;
d) az aláírásgyőjtı ív nem felel meg az 1997. évi C. törvény 118.§.-ában foglalt
követelményeknek.” (2) bek.
(11) „A helyi, illetıleg a területi választási iroda vezetıjének az aláírásgyőjtı ív
hitelesítésével kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 135.§.
(3) bek.
„A jogorvoslati határidı eredménytelen elteltét követı napon, jogorvoslat esetén a bíróság
hitelesítı határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének napján a helyi, illetıleg a
területi választási iroda vezetıje hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyőjtı ív
mintapéldányát. Az aláírásgyőjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyőjtı ív
másolatával lehet megkezdeni.” (4) bek.

5.§.
(1) „A népszavazás kitőzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyőjtı ív
hitelesítését követı egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A
pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítı aláírások érvénytelenek.” 1997. évi C.
törvény 134.§. (1) bek.
„A határidı elmulasztása esetén a helyi, illetıleg a területi választási bizottság az
aláírásokat nem ellenırzi.” (2) bek.
„Az aláírások ellenırzésérıl a helyi, illetıleg a területi választási bizottság
gondoskodik.” 135.§.

A népszavazás elrendelése és kitőzése
6.§.
„A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a 137.§. (1) bekezdése
szerinti tájékoztatás kézhezvételét, nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtását
követı legközelebbi ülésnapon bejelenti.” 138.§.
„A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrıl a polgármester bejelentését követı
30 napon belül dönteni kell.” 139.§.
„Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be,
vagy az aláírások ellenırzésének eredményeként a helyi, illetıleg a területi választási
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bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az önkormányzati
rendeletben meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.” 140.§.
„A népszavazás idıpontját a képviselı-testület a népszavazás elrendelésével egyidejőleg tőzi
ki.” 141.§.
„A népszavazás elrendelésérıl és a népszavazás idıpontjának kitőzésérıl szóló határozatot az
önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 142.§.

Választási szervek
7.§.
„A helyi népszavazáson az alábbi választási bizottságok mőködnek:
a) szavazatszámláló bizottság,
b) helyi választási bizottság,
c) területi választási bizottság.” 143.§. (1) bek.
„A helyi népszavazáson az alábbi választási irodák mőködnek:
a) helyi választási iroda,
b) országgyőlési egyéni választókerületi választási iroda,
c) területi választási iroda.” (2) bek.

8.§.
„A szavazatszámláló bizottságba és a helyi választási bizottságba a kezdeményezést
benyújtók választási bizottságonként egy közös megbízottat, továbbá a kezdeményezés
benyújtásában részt nem vevı, de a képviselı-testületben képviselıcsoporttal rendelkezı
jelölı szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak.” 144.§.

Szavazatok összesítése
9.§.
„A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyzıkönyvei alapján a helyi
területi választási bizottság állapítja meg.” 145.§. (1) bek.
„A helyi népszavazáson nem kell adatlapot kiállítani.” (2) bek.

Helyi népszavazás eredményének közzététele
10.§.
A helyi népszavazás eredményérıl a település lakóit a Páty Község Választási Bizottsága a
helyben szokásos módon tájékoztatja (helyi újság, kábelt tévé, kifüggesztés, e-mail, stb.).
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Helyi népi kezdeményezés
11.§.
A helyi népi kezdeményezésre e rendelet 1.§.-10.§.-ig szóló rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a népi kezdeményezés polgármesterhez történı benyújtásához Páty
község 400 választópolgárának írásbeli indítványa szükséges.

Jogorvoslat
12.§.
„A helyi, illetıleg a területi választási iroda vezetıjének a népszavazás-kezdeményezés
aláírásgyőjtı íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtıl számított tizenöt
napon belül a helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetıleg a
megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.” 146.§. (1) bek.
„A képviselı-testület népszavazást elrendelı, valamint kötelezıen elrendelendı népszavazás
elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétıl számított nyolc napon belül a
helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetıleg a megyei
bírósághoz lehet kifogást benyújtani.” (2) bek.

Hatályba léptetı és záró rendelkezések
13.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egy idıben a 22/2003. /X.29./ számú
képviselı-testületi rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben
szokásos módon gondoskodik (helyi újság, kifüggesztés, kábel tévé, stb.)

Kihirdetve: Páty, 2004. május 13.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Lukács Sándor
jegyzı
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