Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének
8/1991./XII.19./sz. rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl.

I.
PREAMBULUM
Ócsárd község Önkormányzati Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 50.§ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.
II.
a helyi népszavazás
1.§.
A képviselıtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. alapján
népszavazást ír ki a következı ügyekben:
-

község egyesítés és község megszüntetés kezdeményezése,
új község alakítása,
közös képviselıtestület alakítása,
közös képviselıtestületbıl való kiválás.
2.§.

/1/ A népszavazás elrendelése a polgármesternél kezdeményezhetı
Kezdeményezhetik: - a települési képviselık ¼,
- a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete
- választópolgárok 15 %
/2/ A képviselıtestület köteles kitőzni a népszavazást ha az állandó lakóhellyel
rendelkezı választásra jogosult állampolgárok 15 %-a kezdeményezte.
/3/ A népszavazás kezdeményezésével egyidejőleg javaslatot kell tenni a népszavazás
pontos tárgyára is.
/4/ A polgármester /vagy polgármester indítványára a képviselıtestület ülésén jelenlévı képviselık 2/3-ada/ csak utasíthatja el a kezdeményezést, ha azt arra nem jogosult szervektıl vagy szervezettıl kapta, vagy a kezdeményezı választójogosult
állampolgárok száma kevesebb az elıírásnál.

3.§.
A népszavazás tárgyában hozott határozat tartalmazza:
a./ A népszavazásra bocsátandó kérdés pontos és hiteles szövegét
b./ Népszavazás pontos idıpontját.
4.§.
A helyi népszavazást egyetlen /egy/ napra kell kitőzni.
5.§.
Ugyanarra a kérdésre nézve egy választási idıszakban nem lehet ismételten népszavazást elrendelni akkor ha az adott ügyben eredménytelen volt a népszavazás.
III.
A népi kezdeményezés
6.§.
1./ Népi kezdeményezésre jogosult: a településen, illetve a településrészen állandó
lakóhellyel rendelkezı választópolgárok.
2./ A polgármester akkor utasíthatja vissza a népi kezdeményezést, ha az:
a./ azonosíthatatlan adatokat tartalmaz,
b./ ellentmondásos tartalmú,
c./ nem a szükséges számú állampolgártól ered.
3./ A képviselıtestület akkor köteles napirendre tőzni a népi kezdeményezést, ha azt:
a településen, illetıleg a településrészen állandó lakóhellyel rendelkezı választópolgárok 5 %-a indítványozta.
IV.
Eljárási rendelkezések
7.§.
1./ A választópolgárok kezdeményezésére induló helyi népszavazás, illetve népi kezdeményezés aláírásgyőjtı ívén – az aláírás mellett fel kell tüntetni a választópolgár
nevét, lakcímét, személyi.ig.számát. Aláírás győjtésre csak a körjegyzı által hitelesített sorszámozott lapokat lehet felhasználni.
2./ Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdés /kérdések/,
illetve a népi kezdeményezés tárgyának a megfogalmazásával kell kezdeni.
3./ Az aláírásokat tartalmazó íveket eredetiben kell benyújtani.

8.§.
A polgármester a hozzá benyújtott, - helyi népszavazásra, illetıleg népi kezdeményezésre irányuló kezdeményezést /az aláírásgyőjtı íveket a beérkezéstıl számított 8 napon belül adja át hitelesítés céljából a választási bizottság elnökének
9.§.
1./ a hitelesítés magában foglalja:
a./ a szükséges létszám /%-hányad/ ellenırzését:
b./ az aláíró állampolgárok azonosítását:
2./ Amennyiben a kezdeményezés társadalmi szervezettıl ered, úgy meg kell vizsgálni
hogy megtörtént-e a szervezet bírósági nyilvántartásba vétele.
3./ A hitelesítést:
a./ a lakosság /választópolgárok/ megzavarása nélkül, az állami népességnyilvántartás adataira támaszkodva kell elvégezni.
b./ a bizottsághoz történı átadástól számított 10 napon belül le kell folytatni.
4./ A hitelesítési eljárás eredményérıl a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja
/haladéktalanul/ a polgármestert és a képviselıtestületet.
5./ A hitelesítés akkor eredménytelen, ha a figyelembe vehetı aláírások száma az e
rendeletben meghatározott szám alá csökken.
10.§.
A helyi népszavazás kitőzésérıl szóló határozatot a polgármesteri hivatalban és a település valamennyi hirdetıtábláján, valamint a megyei napilapban is közzé kell tenni.

11.§.
A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy mindenki által egyértelmően megválaszolva legyen. Errıl a körjegyzı gondoskodik.
Ha a helyi népszavazás során több kérdésben kell dönteni, úgy valamennyi kérdést
- sorszámozottan – egy lapra /szavazólap/ kell feltüntetni.
12.§.
1./ A körjegyzı a szavazás elıtt legkésıbb 15 nappal – szavazókörönként – összeállítja
a választójoggal rendelkezı helybenlakó állampolgárok nevét tartalmazó választói
nyilvántartást.

2./ Az 1./ bekezdésben említett nyilvántartást a polgármesteri hivatal hirdetıtábláján 8
napra közszemlére kell tenni. Ennek idıpontját ki kell hirdetni a helyben szokásos
módon.
3./ A nyilvántartásból való kimaradás /kihagyás/, vagy a nyilvántartásba való jogosulatlan felvétel miatt – a nyilvántartás közszemlére tételének ideje alatt – kifogás
emelhetı a körjegyzınél. Az alaptalannak tartott kifogás kérdésében a helyi választási bizottság dönt.
13.§.
A helyi népszavazást a települési képviselık és a polgármesterek választására kialakított szavazókörben kell lefolytatni.
14.§.
A választási szervek – a helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok –
tagjait a képviselıtestület választja meg egy választási ciklusra. A választási szervek
munkájában a pártok képviselıi megfigyelıként vehetnek részt.
15.§.
1./ A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes ha a névjegyzékbe felvettek
több mint fele érvényesen leszavazott és a leszavazottak 51 %-a azonos választ
adott a megfogalmazott kérdésre.
2./ A több kérdést is tartalmazó szavazólapon az érvényesség és eredményesség feltételeit kérdésenként külön-külön kell megvizsgálni.
3./ Az érvénytelen, a hiányzó és a rontott szavazólapokat figyelmen kívül kell hagyni
a helyi napszavazás eredményének megállapításánál.
16.§.
Az a szavazat tekintendı érvénytelennek,
a./ amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le,
b./ amelyet bélyegzı-lenyomat nélküli szavazólapon adtak le.
c./ nem a meghatározott jelet, illetve semmilyen jelet sem alkalmaztak.
d./ a szavazólapon egyetlen választ sem jelöltek meg, illetıleg valamennyi
választólehetıséget megjelezték,
e./ a szavazólapot széttépték.
17.§.
1./ A helyi népszavazás eredményérıl a választási bizottság elnöke a képviselıtestület írásban tájékoztatja.

2./ A képviselıtestület a legközelebbi ülésén határozatba foglalja a helyi népszavazás eredményét.
3./ A határozatot a 10.§. szerint kell közzétenni.
18.§.
1./ Az ötv. és e rendelet megsértése, továbbá a szavazás eredménye és a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése ellen bármely választópolgár kifogást nyújthat
be a helyi választási bizottságnál. A kifogás benyújtásával egyidejőleg bizonyítási
indítványt elıterjesztése nélkül benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani. Kifogást legkésıbb a sérelmezett tevékenységtıl, illetve döntéstıl számított 3 napon belül lehet benyújtani, s azt a beérkezéstıl számított 3 napon belül el
kell bírálni.
2./ A helyi választási bizottsági döntés, intézkedés elleni kifogást a képviselıtestület
bírálja el. A képviselıtestület döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
V.
Záró rendelkezések
19.§.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. és a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV.tv. rendelkezései az irányadók.
20.§.
A helyi népszavazás költségeit a képviselıtestület a költségvetése terhére biztosítja.
A választási szervek és a hozzájuk beosztott munkacsoport tagjai díjazásban részesülnek. Ennek mértékérıl a – polgármester javaslatára – a képviselıtestület dönt.
21.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ócsárd, 1991. december 19

Szilágyi Imre sk.
polgármester

dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk.
körjegyzı

