Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak
végrehajtása érdekében a helyi önkormányzás közvetlen érvényesítése céljából a következő
rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános szabályok
1. §.
/1/

Sarkadkeresztúr községben a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való
részvételre az a választópolgár jogosult, akinek állandó lakóhelye a községben van.

/2/

A képviselő-testület a népszavazási kezdeményezés tárgyától függően részvételi jogot
biztosíthat a községben ideiglenes lakással vagy ingatlannal rendelkező
választópolgárnak, illetve a községben működő vállalkozóknak.
2. §.

/1/

A képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 46. §. /1/ bekezdésében foglaltakon túl
a következő kérdésekben köteles népszavazást kiírni:
a./ környezetvédelmi szempontból a lakosság egészségre veszélyt jelentő beruházás,
munkahely, vagy tevékenység engedélyezése,
b./ képviselő-testület által alapított és működtetett lakosság ellátását szolgáló
intézmény, vállalat megszüntetése előtt,
c./ a község közigazgatási területét, a belterület nagyságát érintő kérdésekben.
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/2/

A képviselő-testület a fentiek mellett népszavazást elrendelhet más kérdések
eldöntésére is, amennyiben erre a lakosság részéről kezdeményezés történik.
3. §.

/1/

A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a képviselők legalább egynegyede,
b./ a képviselő-testület bizottsága,
c./ a községben működő pártok, érdekvédelmi, társadalmi szervezetek vezető
testületei,
d./ a választójoggal rendelkező lakosok 15 %-a.

/2/

A képviselő-testület köteles a helyi népszavazást kitűzni, ha azt a /1/ bekezdés d./
pontjában meghatározott számú választópolgár lakosságot érintő kérdésben
kezdeményezte.

4. §.
Eredménytelen helyi népszavazás esetén a képviselő-testület dönt. Újabb népszavazást
ugyanabban a kérdésben egy éven belül kitűzni nem lehet.
Népi kezdeményezés alapján a képviselő-testület köteles megtárgyalni minden olyan kérdést,
amiben a döntés joga a képviselő-testületet illeti meg.
5. §.
A képviselő-testület köteles a népi kezdeményezést megtárgyalni, ha azt a polgármesternél a
választásra jogosult lakosok 15 %-a nyújtja be.

II. FEJEZET
A helyi népszavazás eljárási szabályai
6. §.
A helyi népszavazás lebonyolítására és eredményének megállapítására a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseit a
következő eltérésekkel kell alkalmazni.
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7. §.
/1/

A népszavazást és népi kezdeményezést tartalmazó íveken fel kell tüntetni a
népszavazásra bocsátandó kérdés pontos megfogalmazását oldalanként.
Az aláíró ív tartalmazza a kezdeményező nevét, lakcímét és olvasható aláírását.
Az aláírásgyűjtő íven fel kell tüntetni az ív megnyitásának vagy az első aláírásnak az
időpontját, valamint az ív lezárásának vagy utolsó aláírásának az időpontját. Az
aláírásgyűjtéseket – azonos tárgyban – 30 napig lehet folytatni.
Az aláírásokat tartalmazó íveket a polgármester a beérkezést követő 3 napon belül
hitelesítésre átadja a helyi választási bizottságnak.

8. §.
Aláírások hitelesítése
/1/

A választási bizottság vizsgálja a következőket:
a./ a helyi népszavazás, népi kezdeményezés benyújtására jogosultak számát,
b./ a kezdeményezők választójogosultságát,
c./ az aláírások hitelességét,
d./ az aláíró személyek lakcím valódiságát,
e./ vizsgálja továbbá, hogy az aláírást tartalmazó ívek megfelelnek az e rendeletben
előírtaknak.

/2/

A hitelesítést a képviselő-testület soron következő ülése előtti napig el kell végezni,
illetve az átvételtől számított 20. napon be kell fejezni.

/3/

A hitelesítés eredményét a választási bizottság írásban közli a polgármesterrel.

9. §.
A hitelesítés eredménye
/1/

Amennyiben a hitelesítés során a figyelembe vehető választópolgárok száma e
rendeletben meghatározott mértéket nem éri el (annál kevesebb), a hitelesí6tés
eredménytelen.
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/2/

Amennyiben a hitelesítés eredménytelen, a képviselő-testület dönt
a./ elutasítja a helyi népszavazást, illetve népi kezdeményezést,
b./ elutasítja a kezdeményezést és saját hatáskörben dönt az adott kérdésben e rendelet
keretei között.

10. §.
/1/

Aláírást bármely választópolgár gyűjthet.

/2/

Nem gyűjthető aláírás:
a./ munkahelyen munkaidőben,
b./ közintézményben és olyan közösségi épületekben, ahol azt a tulajdonos, fenntartó
és bérlő megtiltja.

/3/

Jogellenes a kényszerrel, fenyegetéssel vagy bármilyen személyiségi jogot korlátozó
ráhatással gyűjtött aláírás.

/4/

A tiltott helyen vagy módszerrel gyűjtött aláírásokat a kezdeményezés hitelesítésénél
figyelmen kívül kell hagyni.

/5/

Bejelentést a jogszerűtlen aláírásgyűjtés miatt csak választásra jogosult állampolgár
tehet a helyi választási bizottságnál a tudomásra jutástól számított 3 napon belül. A
bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni a bizonyítékokat is.

/6/

Az /5/ bekezdésben említett bejelentést a helyi választási bizottság haladéktalanul, de
legkésőbb 72 órán belül megvizsgálja és dönt annak kérdésében.
11. §.

/1/

A népszavazásra feltett kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy arra minden
választópolgár egyértelmű választ tudjon adni.

/2/

A szavazólapra a kezdeményezők által feltett kérdés, az általuk meghatározott
sorrendben kerülhet, azon változtatni sem tartalmában, sem sorrendjében nem lehet.

12. §.
/1/

A népszavazás elrendelését követő 48 órán belül
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- annak időpontját,
- az eldöntendő kérdéseket
a lakosság tudomására kell hozni.
/2/

A közzététel:
- plakáton, községi hirdetőtáblán,
- hangos hirdetés útján,
- a községháza épületében elhelyezett hirdetmény útján történik.
Fentieken túl a közzététel történhet:
- minden érintetthez eljuttatott szórólapon.

13. §.
A választók nyilvántartása
/1/

A jegyző köteles a választásra jogosult lakosok nyilvántartását a helyi népszavazás
kiírásától számított 5 napon belül elkészíteni, egyidejűleg a választópolgárokat
értesíteni.

/2/

A jegyző gondoskodik a helyi népszavazás kitűzésétől számított 8 napon belül 3 napra
a választók nyilvántartásának közszemlére tételéről.
14. §.
A választópolgárok értesítése

A jegyző köteles értesíteni a választásra jogosultakat a helyi népszavazás helyéről, idejéről, a
névjegyzékbe történő felvételről, valamint a szavazóhelyiség címéről (hirdetmény útján).
15. §.
Választási szervek, szavazókörök
/1/

A helyi szavazás lebonyolításában az önkormányzati képviselő-választáson létrehozott
választási szervek működnek közre.

/2/

A választási szervekbe a helyi népszavazást kezdeményező szervezetek delegálhatnak
képviselőt.
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16. §.
A helyi népszavazás eredményessége és érvényessége
A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha
a./ a választópolgárok több mint fele szavazott, és
b./ az érvényesen szavazók több mint fele a megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) azonos
választ (válaszokat) adott.

17. §.
A helyi népszavazást az önkormányzati képviselő-választásra kialakított szavazókörökben
kell lebonyolítani.
A szavazókörök reggel 6 órától délután 18 óráig kötelesek nyitva tartani.

18. §.
A helyi népszavazás eredményét nyilvánosságra kell hozni a községházán és a községi
hirdetőtáblán.

19. §.
Záró rendelkezések
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Sarkadkeresztúr, 1992. május 20.

Nagy Mihály
polgármester

Ilyés Sándor
jegyző

