CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/1992. (II.19.) SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA)
Magyarországon alkotmányos alapelv, hogy a nép a hatalom birtokosa, a választópolgárok a
helyi önkormányzást az általuk választott képviselő-testület útján, illetőleg helyi
népszavazással gyakorolják.
A választópolgárok a helyi népszavazáshoz és népi kezdeményezéshez való joguk
biztosítására az Alkotmány 44. § (1) bekezdésére és az önkormányzati törvény
rendelkezéseire figyelemmel Csór Község képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.
Helyi népszavazás
1. §
A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a.)
a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b.)
új község alakításának kezdeményezése,
c.)
közös képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből való kiválás,
d.)
abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.1
2. §
A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a.)
a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b.)
az önkormányzati rendelet megerősítésére,
c.)
olyan – a település életét, fejlődését befolyásoló – kérdésekben is, melyekben a döntés
más szerv hatáskörébe tartozik.
3. §
Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a.)
a költségvetésről való döntésre,
b.)
a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c.)
a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, szervezeti-működési
kérdésekben, a képviselő-testület feloszlatásának a kimondásáról.2
4. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.)
a települési képviselők legalább ¼-e,
b.)
a képviselő-testület bizottsága,
c.)
a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d.)
a településen állandó lakóhellyel rendelkező választópolgároknak legalább 10%-a.
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-2(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzat
illetékességi területén élő választópolgároknak legalább 20 %-a kezdeményezi.
5. §
A népszavazás kezdeményezésére a 4. § (1) bekezdésébe nem tartozó nyilvánvalóan nem
jogosult személyektől, szervektől érkező, illetőleg a 4. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározottnál kevesebb választópolgár által támogatott kezdeményezéseket a
polgármester elutasítja.3
6. §
(1) Az 5. § szerinti eljárást kivéve a népszavazásra irányuló kezdeményezés tárgyában a
képviselő-testület legközebbi ülésén, de legkésőbb 1 hónapon belül határoz.4
(2) A helyi népszavazás elrendeléséhez a megválasztott képviselők több mint felének (6 fő)
szavazata szükséges.5
(3) A képviselő-testület a népszavazás elrendeléséhez szóló határozatában dönt a
népszavazásra bocsátandó kérdés tárgyában a népszavazás időpontjában.
(4) A népszavazást az elrendeléstől számított 1 hónapon belül le kell folytatni.
(5) Az önkormányzat a kezdeményezés elutasításáról és határozatban dönt.
7. §
A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás
esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a
kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi
népszavazás eredménytelen volt.
8. §6
A népszavazás során hozott döntés az Önkormányzatra kötelező, ennek megfelelően:
a.)
a népszavazás eredménye az adott kérdésben meghatározza az önkormányzat további
munkáját,
b.)
az 1. § (3) bekezdés c.) pontja alapján lefolytatott népszavazás eredményétől függően
javaslattal vagy előterjesztéssel fordul a döntésre jogosult szervhez.
Népi kezdeményezés
9. §
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
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-3(2) A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) Amennyiben a népi kezdeményezést az önkormányzat illetékességi területén élő
választópolgárok 5 %-ánál kevesebb számú választópolgár kezdeményezi, a polgármester a
népi kezdeményezést elutasítja.
(4) Amennyiben a népi kezdeményezést az önkormányzat illetékességi területén élő
választópolgárok 5 %-ánál nagyobb számú választópolgár kezdeményezi, a polgármester
köteles azt a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület a népi kezdeményezés
tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül dönt.
(5) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet legalább a
választópolgárok 10 %-a indítványozott.
Eljárási szabályok
10. §
A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot, valamint a népszavazás eredményét a
megyei napilapban és a helyben szokásos módon közzé kell tenni, illetőleg ki kell hirdetni.
11. §
A helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó hitelesítési eljárás lefolytatására az
1989. évi XVII. Törvény előírásait kell megfelelően alkalmazni.
12. §
A helyi népszavazás eredményéről a helyi választási elnökség elnöke tájékoztatja a
polgármestert.
13. §
A képviselő-testület legközelebbi ülésén a népszavazás eredményét határozatba foglalja.
14. §
Önkormányzati rendeletet megerősítő népszavazás esetében a rendelet
megismerését a lakosság részére biztosítani kell.7

széleskörű

15. §
A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha
a.)
a község összes választópolgárának több mint fele érvényesen szavazott és
b.)
az érvényes szavazóknak több mint fele a megfogalmazott kérdésre, (kérdésekre)
azonos választ, (válaszokat) adott.
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-416. §
A helyi népszavazást a népszavazás időpontját megelőzően kialakított szavazókörben kell
lefolytatni.
17. §
Nem lehet kitűzni helyi népszavazást az országgyűlési képviselők, illetőleg az önkormányzati
képviselők és polgármester választásának időpontját megelőző 60 napon belül. 8
18. §
A helyi népszavazás költsége az önkormányzati költségvetést terheli.
Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendeletet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
módon kell kihirdetni. A kihirdetés szabályszerű megtörténtéért a jegyző tartozik
felelősséggel.
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