1
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/1996. (V.29.) számú
RENDELETE
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 50. § ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés egyes feltételeiről és az eljárás rendjéről a következő rendeletet
alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén tartott, a Képviselőtestület által elrendelt helyi népszavazásra és a Képviselő-testülethez előterjesztett
helyi népi kezdeményezésre terjed ki.
2. §
(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki az
Önkormányzat illetékességi területén a helyi önkormányzati választáson
választójogosult (a továbbiakban: választópolgár).
(2) Az Önkormányzat valamely területrészét érintő helyi népszavazásban az
vehet részt, aki az adott területrészen választójogosult.
A helyi népszavazás
3. §
A Képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben;
b, önkormányzati rendelet megerősítésére.
4. §
A Képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a, községegyesítésnek
és
községegyesítés
megszűntetésének
kezdeményezése;
b, új község alakításának kezdeményezése;
c, közös képviselő-testület alakítása, közös képviselő-testületből való kiválás;
d, lakott területrész átadására vonatkozó, az érintett képviselő-testületek között
létrejött megállapodás jóváhagyása;
e, a kerületi tagozódás megváltoztatásának kezdeményezése.
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5. §
Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a, a költségvetésről való döntésre;
b, a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában;
c, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezési, működési, személyi
kérdésekben, a Képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.
6. §
(1) A helyi népszavazás kezdeményezésére jogosultak:
a települési képviselők legalább egynegyede;
a Képviselő-testület bizottsága, településrészi önkormányzata;
a helyben működő, bíróság által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet
vezető testülete;
d, a választópolgárok 10 %-a, az Önkormányzat valamely területrészét érintő
helyi népszavazás esetében az adott területrész választópolgárainak 15 %-a.
(2) A helyi népszavazást a polgármesternél kell kezdeményezni.
(3) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület
határoz.
(4) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az (1)
bekezdés d, pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
(5) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az
Önkormányzatot is érintő kerületi tagozódás megváltoztatását a Kormány vagy a
fővárosi közgyűlés kezdeményezi. Ebben az esetben a helyi népszavazás költségeit
a Kormány, illetve a fővárosi önkormányzat viseli.
a,
b,
c,

7. §
(1) A helyi népszavazást kezdeményező szerv, illetve személyek a
népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) megfogalmazására, valamint az
Önkormányzat valamely területrészét érintő népszavazás esetében az adott
területrész körülhatárolására is javaslatot tesznek.
(2) A helyi népszavazásra bocsátott kérdés (kérdések) megfogalmazásáról,
valamint az Önkormányzat valamely területrészét érintő népszavazás esetében az
adott területrész pontos körülhatárolásáról a kezdeményezők javaslatának
figyelembe vételével a Képviselő-testület határoz.
(3) A helyi népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni,
hogy arra (azokra) valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni. A
népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy
szavazólapon kell feltüntetni.
(4) A Képviselő-testület helyi népszavazást elrendelő határozatának
tartalmaznia kell:
a, a népszavazásra bocsátott kérdést (kérdéseket);
b, az önkormányzat valamely területrészét érintő népszavazás esetében az adott
területrész pontos körülhatárolását;
c, a népszavazás időpontját;
d, a népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos határidőket,
határnapokat.
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(5) A helyi népszavazást heti pihenőnapra kell kitűzni.
(6) A helyi népszavazás költségeit - jogszabályban meghatározott kivételekkel
- az Önkormányzat viseli. A helyi népszavazás várható költségeinek mértékéről és
fedezetéről a Képviselő-testület a népszavazás kiírásával egyidejűleg határoz.
8. §
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.
9. §
(1) A helyi népszavazás eredményét a Képviselő-testület a népszavazást
követő ülésén határozatba foglalja.
(2) Az érvényes és eredményes helyi népszavazás eredménye kötelező a
Képviselő-testületre.
A helyi népi kezdeményezés
10. §
Népi kezdeményezés utján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
11. §
(1) A népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 5 %-a
kezdeményezheti a polgármesternél.
(2) A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a
megtárgyalásra javasolt ügyet (ügyeket). A kezdeményezőknek meg kell jelölniük
képviselőjüket is.
(3) A népi kezdeményezés tárgyalásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést,
amelyet a választópolgárok legalább 10 %-a kezdeményezett.
(5) A népi kezdeményezés tárgyalása esetén megfelelően alkalmazni kell a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket.
A népi kezdeményezés tárgyalására tanácskozási joggal meg kell hívni a
kezdeményezők képviselőjét is.
Aláírásgyűjtés
12. §
(1) Helyi népszavazás, illetve népi kezdeményezés indítványozása érdekében
minden választópolgár jogosult aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés céljából
szervező munkát végezni.
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(2) Helyi népszavazás, illetve népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a
jegyző által hitelesített ív másolatán, a hitelesítéstől számított legfeljebb harminc
napig lehet. Minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon tartalmaznia kell:
a, a népszavazásra bocsátott kérdést (kérdéseket), illetve a népi
kezdeményezés tárgyát;
b, az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, vagy
személyazonosító adatok, olvasható név és lakcím, aláírás).
(3) Nem gyűjthető aláírás:
a, munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség
teljesítése közben;
b, fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél szolgálati viszonyban levő
személyektől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben;
c, tömegközlekedési eszközön;
d, egészségügyi intézmény betegellátó részlegében;
e, nevelési-oktatási intézményekben, egyéb tanintézményekben.
(4) Tilos az aláírásgyűjtés oly módon, hogy az akár a járműforgalmat, akár a
gyalogos-közlekedést korlátozza vagy akadályozza.
13. §
(1) Az aláírásgyűjtő íveknek csak az eredeti aláírásokat tartalmazó példányai
fogadhatók el.
(2) Az aláírásgyűjtő ívek hitelesítéséről - a beérkezést követő 15 napon belül a polgármester gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés szerinti hitelesítés az alábbi kérdésekre terjed ki:
a, az aláírásgyűjtő ívek megfelelnek-e a jogszabályban előírt követelményeknek;
b, a kezdeményezést aláíró személyek a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
adatai alapján rendelkeznek-e választójogosultsággal az Önkormányzat
területén (területrészén);
c, a kezdeményező választópolgárok száma megfelel-e az e rendeletben előírt
mértéknek.
(4) Abban az esetben, ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az
aláírások eredetiségét illetően, a kezdeményezők személyazonosságának szúrópróbaszerű - ellenőrzése is elrendelhető.
(5) A hitelesítési eljárás eredményéről a polgármester - a kezdeményezéssel
kapcsolatos döntés meghozatala előtt - tájékoztatja a Képviselő-testületet.
14. §
(1) Amennyiben a hitelesítés során bebizonyosodik, hogy a kezdeményezés
arra nem jogosult személyektől vagy szervtől érkezett, illetve - a (2) bekezdésben
foglalt eset kivételével - az előírtnál kevesebb a kezdeményező választópolgárok
száma, a kezdeményezést a polgármestert elutasítja és erről a Képviselő-testületet a
soron következő ülésén tájékoztatja.
(2) Amennyiben a helyi népszavazást kezdeményező választópolgárok száma
a népszavazásra előírtnál kevesebb, de eléri a népi kezdeményezés
indítványozására a 11. § által előírt számot, az indítványt népi kezdeményezésként
kell elbírálni.
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Vegyes és záró rendelkezések
15. §
A helyi népszavazás elrendeléséről a választópolgárokat - a szavazók
nyilvántartásába való felvételről szóló értesítésen túlmenően - a helyben szokásos
módon tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 7. § (4) bekezdésében
foglaltakat, valamint a megalapozott döntés meghozatalához szükséges
információkat.
16. §
A helyi népszavazás eredményéről, illetve a népi kezdeményezés tárgyalásának
eredményéről a választópolgárokat a helyben szokásos módon kell tájékoztatni.
17. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló, a 17/1992. (X,6,) számú
rendelettel módosított, 1/1992. (I.28.) számú önkormányzati rendelet.

5

