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Murakeresztúr Község  

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2001.(VIII.30.) számú rendelete 

a népszavazásról és népi kezdeményezésről 

 

B E V E Z E T Ö  

 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

1./ A rendelet hatálya Murakeresztúr község közigazgatási területére terjed ki. 

2./ A helyi népszavazáson és népi kezdeményezésen azok a választópolgárok vehetnek részt, 

akiknek választójogosultságuk van 

Helyi népszavazás 

2. § 

1./ A népszavazást kezdeményezheti: 

a./ a települési képviselők legalább egynegyede 

b./ a képviselő-testület bizottsága 

c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete 

d./ a helyi választópolgárok 15 %-a 

2./ A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni: 

a./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszűnésének kezdeményezése  

b./ új község alakításának kezdeményezése 

c./ társult képviselő-testület alapítása és az abból való kiválása esetén 

d./ ha azt a választópolgárok 15 %-a kezdeményezte 

3./ A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el: 

a./ a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben  

b./ az önkormányzati rendelet megerősítésére 

4./ Nem rendelhető cl helyi népszavazás:  
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a./ a költségvetésről való döntésre 

b./ a helyi adónemeket illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában 

c./ a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben és a 

képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról 

A népszavazás kezdeményezése 

3.§ 

1./ A népszavazás kezdeményezése aláírásgyűjtő íven történik, melynek tartalmaznia kell: 

a./ a népszavazásra bocsátandó kérdés egyértelmű megfogalmazását  

b./ a sajátkezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni 

a kezdeményező választópolgár olvasható családi és utónevét, pontos lakcímét és személyi 

azonosítóját 

4.§ 

1./ Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be 

kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez 

2./ A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a 

benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. 

3./ Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha 

a./ a kérdés ne tartozik a képviselő-testület hatáskörébe 

b./ a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani 

c./ ugyanabban a kérdésben egy évben belül népszavazást tartottak 

d./ az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 3 §-ban foglalt követelményeknek 

4./ A helyi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos döntését a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni 

5./ Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet 

megkezdeni. 

6./ A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést, az aláírásgyűjtő ív hitelesítését 

követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a 

kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek. 

7./ Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik 

8./ A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul 

tájékoztatja a polgármestert. 
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A népszavazás elrendelése és kitűzése 

5.§ 

1./ A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést, a benyújtást követő 

legközelebbi ülésnapon bejelenti. 

2./ A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 

napon belül dönteni kell. 

3./ A polgármester elutasítja a kezdeményezést, ha: 

a./ késve nyújtották be 

b./ az érvényes aláírások száma nem éri el a választópolgárok 15 %-ának a számát 

4./ A népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével egyidejűleg tűzi ki 

5./ A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot a 

helyben szokások módon közzé kell tenni. 

Választási szervek 

6.§ 

1./ Választási bizottságok 

a./ szavazatszámláló bizottság  

b./ helyi választási bizottság 

2./ Választási iroda 

a./ helyi választási iroda 

A szavazatok összesítése 

7.§ 

1./ A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a helyi 

választási bizottság állapítja meg 

2./ A helyi népszavazás 

a./ akkor érvényes, ha a helyi választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott  

b / akkor eredményes, ha az érvényes szavazatok több mint fele a megfogalmazott kérdésre 

azonos választ adott. 

3./ A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre 

4./Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület 

dönthet 

5./Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a 

helyi népszavazás eredménytelen volt 



 

4 

Jogorvoslat 

8.§ 

1./ A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek 

hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a helyi bírósághoz 

lehet kifogást benyújtani 

2./ A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint az elutasító határozata ellen a határozat 

közzétételétől számított 8 napon belül a helyi bírósághoz lehet kifogást benyújtani. 

 

Helyi népi kezdeményezés 

9.§ 

1./ Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik 

2./ A választópolgárok legalább 5 (öt) százaléka a népi kezdeményezést a polgármesternek 

nyújthatja be 

3./ Az aláírásgyűjtő ív hitelesítését a választási iroda vezetője akkor tagadhatja meg, ha 

a./ a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe  

b / az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 3 §-ban foglalt követelményeknek 

4./ A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a rendelet által 

meghatározott számú (5 %) választópolgár indítványozott 

Záró rendelkezések 

10.§ 

 

1./ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba 

2./ Kihirdetéséről a közjegyző gondoskodik 

 

Murakeresztúr, 2001 július 31.  
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