Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1994.(VIII. 16.) sz.
rendeletével módosított 5/1992.(VIII. 31.) sz. rendelete a helyi népszavazásról, a népi
kezdeményezésről.
(egységes szerkezetben)
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 50. §-ában biztosított jogkörében eljárva az állampolgárok alkotmányos
jogainak gyakorlása és a helyi demokrácia fórumrendszerének kiszélesítése érdekében a
következő rendeletet alkotja:
A népszavazás.
1. §.
/1/ A népszavazás, népi kezdeményezés az állampolgárok alkotmányos joga, amely közvetlen
részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában.
/2/ A helyi népszavazásban, népi kezdeményezésben való részvételre jogosult minden
nagykorú állampolgár, aki Tiszakürt községben állandó bejelentett lakhellyel és
választójoggal rendelkezik.
2. §.
/1/ Népszavazás rendelhető el:
a./ képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve a 2. §. /5/ bekezdésében
felsoroltakat,
b./ önkormányzati rendelet megerősítésére.
/2/ Kötelező népszavazást kiírni az 1990. évi LXV. Tv. – ÖTV – 46. §. /1/ bekezdésében és
a 47. §. /2/, valamint a rendelet 4. §. /4/ bekezdésében és a 3. §-ában felsorolt esetekben.
/3/ A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre.
/4/ Eredménytelen népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület
dönt.
Egy éven belül ugyanabban a kérdésben nem lehet népszavazást kitűzni akkor sem, ha a
helyi népszavazás eredménytelen volt.
/5/ Nem lehet helyi népszavazást elrendelni:
a./ A költségvetésről való döntésre,
b./ A helyi adónemeket, illetve mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben.
3. §.

/1/ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
-2a./ a képviselőtestület megválasztott tagjainak egynegyede (minimum 3 fő),
b./ a képviselőtestület bizottsága,
c./ a választásra jogosult állampolgárok 15 %-a,
d./ helyi társadalmi szervezet vezető testülete.
/2/ Az /1/ bekezdés a./ - d./ pontjában meghatározott népszavazást kezdeményező szervek,
személyek a népszavazásra bocsátandó kérdés megfogalmazására is javaslatot tesznek.
4. § .
/1/ A népszavazásra irányuló kezdeményezés tárgyában a képviselőtestület soron következő
ülésén, de legkésőbb a polgármesterhez történő benyújtástól számított 30 napon belül
dönt.
/2/ A helyi népszavazást a képviselőtestület rendeli el. A népszavazás elrendeléséhez a
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon –5/1991.(IX. 25.) sz.
önkormányzati rendelet 14. §. /2/ bekezdés h./ pontja alapján – a megválasztott települési
képviselők több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.
/3 / A helyi népszavazást az elrendeléstől számított 2 hónapon belüli időpontra tűzi ki a
képviselőtestület.
/4/ A képviselőtestület köteles a helyi népszavazást kitűzni, ha azt a választópolgárok 15 %-a
kezdeményezi.
A népi kezdeményezés.
5. §.
/1/ A népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
/2/ Népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, a kezdeményezésben résztvevő
választók számának el kell érnie a választópolgárok számának 5 %-át.
/3/ A népi kezdeményezés tárgyalásáról a képviselőtestület a soron következő ülésen, de
legkésőbb a kezdeményezés benyújtásától számított 1 hónapon belül dönt.
/4/ A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet az 5. §. /2/
bekezdésében meghatározott számú választópolgár indítványoz.
/5/ A népszavazás érvényességére és eredményességére vonatkozóan jelen rendelet 8. §-a,
egyéb kérdésekben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

szóló 1990. évi LXV. Törvény rendelkezései, valamint a választójogra vonatkozó hatályos
jogszabályok irányadók.
-36. §.
/1/ A népi kezdeményezés és a népszavazás kezdeményezését tartalmazó anyagban, az
aláírások mellett fel kell tüntetni a kezdeményezők születési évét, hónapját és napját,
személyi igazolványának számát és állandó lakcímét.
/2/ Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdés/ek/, illetve a népi
kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni.
7. §.
/1/ A helyi Választási Bizottság gondoskodik a népszavazás, népi kezdeményezés
aláírásgyűjtő íveinek hitelesítéséről az Állami Népességnyilvántartás és a polgármesteri
hivatal segítségével:
/2/ A hitelesítés az /1/ bekezdésben előírt számszerűség ellenőrzését jelenti, a jelen rendelet 1.
§. /2/ és 6. §. /1/ bekezdéseiben leírt választójogosultság és lakóhely megállapítása
céljából.
/3/ A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselőtestület elutasíthatja a népszavazásra
irányuló kezdeményezést, illetve mellőzheti a népi kezdeményezés érdemi tárgyalását.
/4/ Nem minősül eredménytelennek a hitelesítés mindaddig, amíg a figyelembe vehető
aláírások száma jelen rendeletben megállapított határok alá nem csökken.
8 . §.
/1/ A helyi népszavazás akkor érvényes, ha azon a választópolgárok több mint fele – több
mint 50 %-a érvényesen szavazott.
/2/ A helyi népszavazás tárgyát akkor lehet eldöntöttnek – eredményesnek – tekinteni, ha az
érvényesen szavazók több mint fele – több mint 50 %-a – a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott. („Igen, vagy „nem”)
9. §.
A népszavazás, népi kezdeményezés eredményéről a lakosságot értesíteni kell.
Jogorvoslat.
10. §.
A helyi népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi
népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt az 1990. évi LXV. Tv. 50. §.-a
alapján alkotmányossági panaszt lehet benyújtani az Alkotmánybírósághoz, a
jogszabálysértéstől számított 15 napon belül.

-4Záró rendelkezések.
11. §.
/1/ Az 5/1991.(IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet 14. §. /2/ bekezdése a következő ponttal
egészül ki:
h./ népszavazás elrendeléséhez (ÖTV. 45-51 §.)
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző köteles
gondoskodni.
Tiszakürt, 1994. augusztus 16.
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