Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2005. (IV.21.) rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
szabályozására a következı rendeletet alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés az állampolgárok alkotmányos joga, amely
közvetlen részvételt biztosít a hatalom helyi gyakorlásában.
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az Ötv. 45. § (1) bekezdésében
meghatározott személyek vehetnek részt.

II. RÉSZ
HELYI NÉPSZAVAZÁS
2. §
(1) A Képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni az Ötv. 46. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl akkor, ha azt a választópolgárok 10 % -a kezdeményezi.
(2) A Képviselı-testület helyi népszavazást rendelhet el az Ötv. 46. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben.
(3) Nem rendelhetı el helyi népszavazás az Ötv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott
esetekben.
3. §

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél az Ötv. 47. §-ban meghatározottakon túl a
választópolgárok 10 %-a kezdeményezheti.
(2) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a Képviselı-testület a legközelebbi
testületi ülésen, de legkésıbb 30 napon belül határoz. A helyi népszavazást az elrendelésétıl
számított 2 hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás egy napra vagy egymást
követı napokra is kitőzhetı.

-2(3) A Képviselı-testület határozatának tartalmaznia kell az eldöntendı kérdést, valamint a
helyi népszavazás konkrét idıpontját.
(4) A Képviselı-testület döntésérıl a lakosságot tájékoztatni kell a határozatnak a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztés, illetve a piaci hangosbemondó
útján .
(5) A helyi népszavazás eredményének, illetve eredménytelenségének jogkövetkezményeit az
Ötv. 48. §-a határozza meg.
4. §
(1) A helyi népszavazás
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
(2) Érvénytelen az a szavazólap, illetve szavazat, amelyet a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 69. §-a annak nyilvánít.
(3) Több kérdést tartalmazó szavazólapon az érvényesség feltételeit kérdésenként külön-külön
kell vizsgálni.
III. RÉSZ
NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
5. §
(1) Népi kezdeményezés útján a Képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselı-testület a népi
kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésén, de legkésıbb 30 napon belül dönt.
(2) A Képviselı-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a
választópolgárok 5 %-a indítványozott.
(3) A népi kezdeményezést a választópolgárok a polgármesternek nyújthatják be.
(4) Ha a népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyőjtés eredménytelen, illetve a döntésre
javasolt ügy nem tartozik a Képviselı-testület hatáskörébe, a Képviselı-testület a népi
kezdeményezés tárgyalását elutasítja.
(5) A jogszerően elutasított népi kezdeményezés 1 éven belül nem ismételhetı meg.
(6) A Képviselı-testület döntésérıl a választópolgárokat tájékoztatni kell a határozatnak a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztés, illetve a piaci hangosbemondó
útján .

-3IV. RÉSZ
I. fejezet
Eljárási szabályok
6. §
(1) Helyi népszavazás, illetve népi kezdeményezés ügyében aláírást győjteni a települési
önkormányzat jegyzıje által – az átadását követıen 3 napon belül – hitelesített (aláírt és
pecséttel ellátott) aláírásgyőjtı ív másolatán lehet.
(2) Helyi népszavazás kezdeményezése estén minden aláírást győjtı ívnek azonos módon
tartalmaznia kell:
a) a népszavazásra bocsátott kérdést ( kérdéseket ),
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel vagy személyazonosító
adatok olvasható név és lakcím, aláírás).
(3) A jegyzı határozattal megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha a megfogalmazott
kérdésben helyi népszavazás nem írható ki, illetve ha az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a (2)
bekezdésben foglaltaknak. A jegyzı határozata ellen 3 napon belül kifogást lehet benyújtani a
Kecskeméti Városi Bírósághoz.
(4) A jegyzı az aláírást győjtı íven a hitelesítéskor feltünteti az e rendelet alapján szükséges
aláírások számát. Aláírást győjteni az aláírásgyőjtı ívek hitelesítésétıl számított legfeljebb 30
napig lehet. Az aláírt ívek legkésıbb az ezt követı 8. napon adhatók át a polgármesternek.
Amennyiben ez a nap heti pihenınapra, vagy munkaszüneti napra esik, úgy az aláírásgyőjtı
íveket a következı munkanapon 15.00 óráig kell átadni a polgármester részére.
7. §
(1) A polgármester a helyi népszavazásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló aláírás
győjtı íveket az átvételtıl számított 3 napon belül megküldi a helyi választási bizottságnak.
(2) A helyi választási bizottság a választási munkacsoport bevonásával gondoskodik a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés hitelesítésérıl.
(3) A hitelesítés a számszerőség ellenırzését, illetve az aláíró polgároknak a helyi
nyilvántartás adatai alapján történı azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultság és a
lakóhely megállapítása céljából.
(4) A hitelesítést 15 napon belül le kell folytatni.
(5) A hitelesítési eljárás eredményérıl a helyi választási bizottság írásban tájékoztatja a
polgármestert.
(6) A hitelesítés eredménytelensége esetén a Képviselı-testület a népszavazásra irányuló
kezdeményezést elutasítja, illetve a népi kezdeményezés érdemi tárgyalását mellızi.

-48. §
A helyi népszavazás lebonyolításánál a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek
választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvénynek (a továbbiakban: Ökv.) a választók
nyilvántartásáról, a szavazókörökrıl, a választási szervekrıl, a szavazásról szóló
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. A Képviselı-testület a helyi népszavazás
kiírásakor az Ökv-ben elıírt határidıktıl, határnapoktól eltérhet.
9. §
(1) A helyi népszavazás eredményérıl a helyi választási bizottság tájékoztatja a Képviselıtestületet.
(2) A helyi népszavazás eredményérıl a lakosságot tájékoztatni kell az eredménynek a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztés, illetve piaci hangosbemondó
útján.
(3) A Képviselı-testület a legközelebbi ülésén határozatba foglalja a népszavazás eredményét.
II. fejezet
10. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Lajosmizse Város Önkormányzatának a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 10/1996.(V.29.) számú rendelete hatályát
veszíti

Zsigó Viktor sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2005. április 21.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyzı

