
Nagytarcsa Község Képviselı-testületének 4/1992. (IV.21.) számú 
rendelete 

a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésrıl 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. IV. fejezete alapján a helyi 
népszavazás, népi kezdeményezés szabályait az alábbiakban állapítja meg. 
 

1.§ 
 

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

2.§ 
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
- a települési képviselık közül 3 fı 
- a képviselı-testület bizottsága 
- a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete 
- a választópolgárok 25%-a. 

(2) Népi kezdeményezést a polgármesterhez a választópolgárok legalább 10 %-a 
nyújthatja be. 

 
3.§ 

 
(1) A képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni, ha a népszavazást a 

választópolgárok 25 %-a kezdeményezi. 

(2) A képviselı-testület helyi népszavazást rendelhet el a képviselı-testület 
hatáskörébe tartozó ügyekben. 

4.§ 

A helyi népszavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására – az e rendeletben 
elıírt eltérésekkel – a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról 
szóló 1990. évi LXIV. tv. rendelkezései az irányadók. 

5.§ 

A polgármester a népszavazásra vonatkozó kezdeményezésrıl haladéktalanul köteles a 
képviselıket tájékoztatni. 

6.§ 

A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a Képviselı-testület legközelebbi 
ülésén, de legkésıbb egy hónapon belül határoz. A helyi népszavazást az elrendeléstıl 
számított két hónapon belül kell megtartani. 



7.§ 

A népszavazás eredménye kötelezı a Képviselı-testületre. Eredménytelen helyi 
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselı-testület dönthet. 

8.§ 

A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, akkor 
eredményes, ha a leadott érvényes szavaztok több mint fele igen vagy nem szavazat volt. 
Az azonos kérdésre 3 vagy több válaszlehetıséget tartalmazó népszavazás akkor 
eredményes, ha a kérdésekre az érvényes szavazók a legtöbb választ adták. 

9.§ 

(1) A népi kezdeményezés és helyi népszavazás indítványozása érdekében az állandó 
lakóhellyel rendelkezı választópolgár jogosult aláírásokat győjteni, illetve aláírás 
győjtés céljából szervezımunkát végez. 

(2) Nem győjthetı aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettség teljesítése közben, fegyveres erıknél és fegyveres testületeknél 
szolgálati viszonyban lévı személyektıl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat 
teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, egészségügyi intézmény 
betegellátó és váró részlegében. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével győjtött aláírások érvénytelenek. 

10.§ 

(1) A népi kezdeményezést és a helyi népszavazás állampolgári kezdeményezését 
tartalmazó íveken fel kell tüntetni a kezdeményezık és az aláírók olvasható nevét 
és lakcímét. 

(2) Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdés, illetve a népi 
kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni. 

(3) Az aláírás győjtéseket – azonos tárgyban – 14 napig lehet folytatni. 

11.§ 

(1) A polgármester a helyi népszavazásra valamint népi kezdeményezésre irányuló 
állampolgári kezdeményezést (aláírást győjtı íveket) a beérkezéstıl számított 8 
napon belül átadja a Községi Választási Bizottságnak. 

(2) A Községi Választási Bizottság – a Polgármesteri Hivatal bevonásával – 
gondoskodik az aláírások hitelesítésérıl. 

12.§ 

(1) A hitelesítés e rendelet által elıírt számszerőség ellenırzését, valamint a helyi 
népszavazás kezdeményezését és a népi kezdeményezést aláíró állampolgároknak 



az állami népességnyilvántartás adatai alapján történı azonosítását jelenti, kizárólag 
a választójogosultság és a lakóhely megállapítása céljából. 

(2) Abban az esetben, ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások 
eredetiségét illetıen a választási bizottság a személyazonosságot is ellenırizheti. 

(3) A hitelesítést 10 nap alatt kell lebonyolítani. 

(4) A hitelességi eljárás eredményérıl a választási bizottság a polgármester írásban 
tájékoztatja. 

(5) A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselı-testület a népszavazásra 
irányuló kezdeményezést elutasítja, valamint a népi kezdeményezés tárgyalását 
mellızi. 

13.§ 

(1) A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján 
valamennyi állampolgár egyértelmően tudjon válaszolni. 

(2) A népszavazás során eldöntendı valamennyi kérdést – sorszámozva – egy 
szavazólapon kell feltüntetni. 

14.§ 

(1) A helyi népszavazást a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok 
bonyolítják le. 

(2) A helyi népszavazás kitőzésével egyidıben a képviselı-testület megállapítja a 
népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidıket. 

15.§ 

A népszavazás elrendelésérıl szóló képviselı-testületi határozatot a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni. 

16.§ 

A népszavazásban résztvevı állampolgárokat a helyi önkormányzati képviselık 
választásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba kell venni. A választók 
nyilvántartását a Polgármesteri Hivatalban 8 napra közzé kell tenni és ennek idıpontját 
ki kell hirdetni. Egyidejőleg a népszavazás elrendelésérıl, továbbá a szavazás napjáról 
és a szavazóhelyiség címérıl a választópolgárokat tájékoztatni kell.  

17.§ 

A helyi népszavazás a helyi önkormányzati képviselık választására kialakított 
szavazókörökben kell lefolytatni. 

 



18.§ 

(1) A népszavazás eredményérıl a választási bizottság tájékoztatja a polgármestert. 

(2) A népszavazás eredményérıl a lakosságot tájékoztatni kell. 

(3) A képviselı-testület a legközelebbi ülésen a népszavazás eredményét határozatba 
foglalja és dönt az eredmény közzétételének módjáról. 

19.§ 

(1) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást ismételten egy éven túl lehet kitőzni. 

(2) Nem lehet kitőzni helyi népszavazást az országgyőlési képviselık, illetıleg a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának idıpontját megelızı és 
az azt követı 60 napon belüli idıpontra. 

20.§ 

(1) A népszavazás elrendelésének és a népi kezdeményezés érdemi tárgyalásának az 
eredménytelen hitelesítésén alapuló elutasítása, valamint a népszavazás 
lebonyolítására, a szavazás eredményének megállapítására vonatkozó törvényes 
elıírások megsértése miatt az Alkotmánybírósághoz lehet alkotmányossági 
panaszt benyújtani. 

(2) Az alkotmányossági panaszt a népszavazás kezdeményezésére jogosultak 
terjeszthetik elı. 

(3) Az állampolgárok által kezdeményezett népszavazás törvénysértı volta miatt 
legalább 30 állampolgár kezdeményezhet alkotmánybírósági eljárást. 

21.§ 

A népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 

22.§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 

Nagytarcsa, 1992. április 13. 

 

 Gyıri Péter       Kocsis Zsoltné 

   polgármester          mb. jegyzı  

  

 


