
Szécsény Város Önkormányzatának 
5/1991.(IV.9.) rendelete 

a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1)  A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a választójoggal 

rendelkező állampolgár jogosult, akinek állandó lakóhelye Szécsény városban van. 
(2)  A helyi népszavazás és a népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a 

választójogosultsági feltételnek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni. 
(3)  A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításának előkészítése, 

megszervezése a jegyző feladata. 
 

II. Fejezet 
 

A helyi népszavazás 
 

2. § 
 
(1)  A képviselőtestület népszavazást köteles kiírni: 

a/ a    község egyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezésére; 
b/ új község alakításának kezdeményezésére; 
c/ közös képviselőtestület alakítására, a közös képviselőtestületből való kiválásra; 
d/ olyan önként vállalt helyi közügy önálló megoldása vállalására, melyhez a beruházási 
költségek több mint felét az önkormányzat a lakosságra kívánja hárítani. 

(2)  A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:  
a/ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b/ önkormányzati rendelet megerősítésére. 

(3)  Nem rendelhető el helyi népszavazás:  
a/ a költségvetésről való döntésre, 
b/ a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
c/ a képviselőtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben. 

 
3. § 

 
(1)  Helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhet: 

a/ a települési képviselők egynegyede, 
b/ a képviselőtestület bizottsága, 
c/ helyi társadalmi szervezet vezető testülete,  
d/ Szécsény városban állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 20 %-a. 

(2)  A képviselőtestület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bek. d/ 
pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezi. 

(3)  Az (1) bek. a/ b/ c/ pontjai alapján kezdeményezett népszavazás elrendeléséhez a 
megválasztott települési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 
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(4)  Az önkormányzati törvény 47. § (1) bekezdésébe nem tartozó, nyilvánvalóan nem 
jogosult szervektől, személyektől érkező, illetőleg e rendelet 3. § (l) bek. d/ pontjában 
meghatározottnál kevesebb számú választópolgár általi kezdeményezéseket a pol-
gármester elutasítja. 

(5)  A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselőtestület a legközelebbi 
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határoz. 

(6)  A helyi népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül meg kell tartani. A 
helyi népszavazás egy napra, vagy egymást követő napokra is kitűzhető. 

(7)   A képviselőtestület a népszavazás elrendeléséről szóló határozatában dönt: 
a/ a népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) tárgyában;  
b/ a népszavazás időpontjáról. 

(8)  A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az önkormányzat hirdetőtábláin, 
valamint a helyi sajtóban kell kihirdetni, illetve közzétenni. 

(9)  A képviselőtestület külön határozatban állapítja meg az elrendelt népszavazás naptár 
szerinti eljárási határidőit, határnapjait. 

(10)  A képviselőtestület a kezdeményezés elutasításáról is határozatban dönt. 
 

4.§ 
 
(1)  A népszavazás eredménye a Képviselőtestületre kötelező. 
(2)  Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a 

képviselőtestület dönthet. Döntését minősített szótöbbséggel hozza. 
(3)  Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor 

sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt. 
 

III. Fejezet 
 

A népi kezdeményezés 
 

5. § 
 

(1) A népi kezdeményezést Szécsény városban állandó lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok legalább 10 %-a nyújthatja be a polgármesternek. 

(2)  A népi kezdeményezésnek pontoson és egyértelműen tartalmaznia kell a 
megtárgyalásra, illetve döntésre javasolt ügyet (ügyeket). 

(3)  A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a 
választópolgárok 10 %-a indítványozott. 

 
IV. Fejezet 

 
Eljárási szabályok 

 
6. § 

 
(1)  A helyi népszavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására - az e rendeletben 

előírt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel - a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

(2)  A népi kezdeményezést és a népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó 
íveken fel kell tüntetni: 
- a kezdeményező egyértelműen olvasható nevét, 
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- saját kezű aláírását, 
- lakcímét. 

(3)  Valamennyi aláírást gyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdés (kérdések), illetve a 
népi kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni. 

(4) Az (5) bekezdésben meghatározott tilalmak megszegésével gyűjtött aláírások 
érvénytelének. 

(5)  Nem gyűjthető aláírás: 
- munkahelyen, 
- munkaviszonyból fakadó kötelezettség teljesítése közben, 
- fegyveres erőknél, testületeknél szolgálati feladat teljesítése közben, 
- tömegközlekedési eszközön, 
- egészségügyi intézmény betegellátó részlegében 

 
7. § 

 
(1)  A polgármester a helyi népszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányuló 

állampolgári kezdeményezést tartalmazó aláírásgyűjtő íveket a beérkezéstől számított 8 
napon belül átadja a helyi Választási Bizottság Elnökének /Titkárának/. 

(2)  A helyi Választási Bizottság Elnöke /Titkára/ - a jegyző útján - gondoskodik a 
népszavazás-kezdeményezés és a népi kezdeményezés hitelesítéséről. 

(3)  A hitelesítés az e rendelet által előírt számszerűség ellenőrzését, valamint a 
kezdeményezést aláíró állampolgároknak az állami népességnyilvántartás adatai alapján 
történő azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultság és a lakóhely megállapítása 
céljából. 

(4)  A hitelesítést 30 napon belül kell lefolytatni. 
(5)  Ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetiségét illetően, a 

Választási Bizottság vizsgálatot rendelhet el. 
(6)  A hitelesítési eljárás eredményéről a Választási Bizottság Elnöke írásban tájékoztatja a 

polgármestert. 
(7)  A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselőtestület a 3. §. (1) bekezdésén alapuló 

népszavazásra irányuló kezdeményezést, valamint a 5. §. (1) bekezdése szerinti népi 
kezdeményezést elutasítja, i11. tárgyalását mellőzi. 

(8)  Nem minősül eredménytelennek a hitelesítés mindaddig, amíg a figyelembe vehető 
aláírások száma az e rendeletben megállapított szám alá nem csökken. 

 
8. § 

 
(1)  A helyi népszavazás eredményéről a helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatja a 

polgármestert. 
(2)  A helyi népszavazás eredményét az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a helyi 

sajtóban kell kihirdetni, közzétenni. 
(3)  A helyi népszavazásra feltett kérdést /kérdéseket/ úgy kell megfogalmazni, hogy 

annak alapján valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni. 
(4)  A helyi népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy 

szavazólapon kell feltüntetni. 
(5)  A helyi népszavazásban részt vevő állampolgárokat a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba kell venni és 
erről a népszavazás elrendeléséről szóló határozat megküldésével, valamint a 
szavazókör és a szavazóhelyiség címének, a szavazás pontos idejének /év, hónap, nap, 
óra/ feltüntetésével egyidejűleg írásban értesíteni kel1. 
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(6)  Az önkormányzat rendeletét megerősítő népszavazás esetében az értesítéshez a 
jogszabályt is mellékelni kell. 

 
9. § 

 
(1)  A helyi népszavazás érvényes és eredményes, ha Szécsény város összes 

választópolgárának több mint a fele érvényesen szavazott, és az érvényesen 
szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre /kérdésekre/ azonos választ 
/válaszokat/ adott. 

(2)  Ha a helyi népszavazást az önkormányzati törvény 46. §. /1/ bek. a./ és c./ pontjában 
foglaltak eldöntésére rendeli el a képviselőtestület, s ezért a (2) bekezdésben jelzett 
választók vesznek részt a szavazásban, úgy az e rendeletben foglaltakat az érintett 
településrészre kell alkalmazni. 

(3)  A helyi népszavazást a népszavazás időpontját megelőzően kialakított szavazókörökben 
kell lefolytatni. 

 
VI. fejezet. 

 
Záró rendelkezés 

 
10. § 

 
(1)  A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a népszavazásról és népi 

kezdeményezésről szóló többször módosított 1989. évi XVII. tv., valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. IV. fejezetében foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(3)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 1991. április 9. 
 
 
 

Dr. Percze Ágnes  
jegyző 

Varga Tibor 
polgármester 

 


