
Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/1992.(X.8.) kt. sz. rendelete 

 
a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 

 
 

1. §. 
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
 a./ legalább 100 (fő) választópolgár, 
 b./ legalább 3 (fő) települési képviselő, 
 c./ a képviselő-testület bármelyik bizottsága, 
 d./ helyi társadalmi szervezet vezető testülete. 
 

2. §.  
 

A Képviselő-testület a választópolgárok legalább 20 %-ának kezdeményezésére népszavazást 
ír ki. 
 

3. §. 
 

A Képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást, ha azt az egész önkormányzatot érintő 
kérdésben legalább 200 (fő) választópolgár kezdeményezi. 
Tarany község egy településrész, településrészekre nem tagozódik. 
 

4. §. 
 

A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a 
választópolgárok legalább 10 %-a indítványozott. 
 

5. §. 
 
A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet legalább 100 
(fő) választópolgár kezdeményezi. 
 
 

6. §. 
 

(1) Népi kezdeményezés és helyi népszavazás indítványozása érdekében minden Tarany 
     községben állandó lakással rendelkező választópolgár jogosult aláírásokat gyűjteni, 
     illetve aláírásgyűjtés céljából szervező munkát végezni. 
 
(2) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési kötele- 
     zettség teljesítése közben, illetve egészségügyi intézmény  betegellátó részlegében. 
 
(3) Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki tanköteles korú, 
      illetve aki a településen nem állandó, sem ideiglenes lakással nem rendelkezik. 
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7. §. 
 

(1) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a helyi népszavazásra jogosult kérdés (kérdések), illetve 
      a népi kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni. 
 
(2) Az aláírásgyűjtő íven fel kell tüntetni az ív megnyitásának vagy az első aláírásnak az 
      időpontját, valamint az ív lezárásának vagy az utolsó aláírásnak az időpontját. 
 
(3) A helyi népszavazást és a népi kezdeményezés választópolgári kezdeményezését tartal- 
      mazó íveken fel kell tüntetni a kezdeményezők és aláírók olvasható nevét és pontos 
      lakcímét. 
 

8. §. 
 

Az aláírásgyűjtéseket - azonos tárgyban - 14 napig lehet folytatni. 
 

9. §.  
 

(1) Az aláírásgyűjtő íveket az ív megnyitását, illetve az első aláírás időpontját követő 15.  
      napon - ha az munkaszüneti napra esik, a következő első munkanapon - a polgármes- 
      ternek kell átadni. 
 
(2) A polgármester a helyi napszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányuló állam- 
     polgári kezdeményezést (aláírásgyűjtő íveket) az átvételtől számított 3 napon belül átadja 
     a Választási Bizottságnak. 
 
(3) A Választási bizottság gondoskodik az aláírások hitelesítéséről, melynek során az aláíró 
      állampolgárokat az állami népesség-nyilvántartás adatai alapján azonosítja a választó- 
       jogosultság és a lakóhely megállapítása céljából. 
 
(4) Ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetiségét illetően, a Válasz- 
      tási bizottság a személyazonosságot is ellenőrizheti. 
 
(5) A hitelesítést 15 nap alatt kell lefolytatni , melynek eredményéről a Választási Bizottság 
      a polgármestert írásban tájékoztatja. 
 

10. §. 
 

(1) A polgármester a hitelességi eljárás eredményéről 10 napon belül összehívott rendkívüli 
      vagy a soron következő rendes ülésén számol be a Képviselő-testületnek. 
 
(2) A Képviselő-testület a hitelesítés eredménytelensége esetén: 
 
 a./ a 3. §. szerinti népszavazást, illetve az 5. §. szerinti népi kezdeményezést elutasítja, 
                illetve érdemi tárgyalását mellőzi, 
 
 b./ Az 1. §. a./ pontjában foglalt számú választópolgár esetén a 3. §. szerint dönt a 
                 népszavazás kiírásáról, 
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(3) A hitelesítési eljárás eredményessége esetén: 
 
 a./ meghatározza a népszavazás időpontját, 
  
 b./ megtárgyalja a népi kezdeményezést, vagy 
 
 c./ kijelöli a népi kezdeményezés képviselő-testületi tárgyalására történő  
      előkészítésére az illetékes állandó bizottságot, illetve ad hoc bizottságot hoz 
       létre, és részére határidőt állapít meg. 
 
 

11. §. 
 

(1) A helyi népszavazást a Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok 
bonyolítják 
      le. 
 
(2) A népszavazás kitűzésével egyidejűleg a Képviselő-testület megállapítja a népszavazás 
      lebonyolításával kapcsolatos határidőket, és intézkedik a népszavazás elrendeléséről 
      szóló határozata közzétételéről. 
 

12. §. 
 

A helyi népszavazásban részt vevő választópolgárokat a helyi önkormányzati képviselők 
választásáról szóló törvény alapján nyilvántartásba kell venni. A választók nyilvántartását a 
Polgármesteri Hivatalban 8 napra közszemlére kell tenni, és ennek időpontját ki kell hirdetni. 
Ezzel egyidejűleg a népszavazás elrendeléséről, továbbá a szavazás napjáról és a 
szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat tájékoztatni kell. 
 

13. §. 
 

A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására  kialakított 
szavazókörben kell lefolytatni. 
 

14. §. 
 

(1) A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján 
      valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni. 
 
(2) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést egy szavazólapon kell 
      - sorszámozva - feltüntetni. 
 

15. §. 
 

(1) A népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha 
 
 a./ a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és 
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 b./ az érvényesen szavazók több mint fele a megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) 
       azonos választ (válaszokat) adott. 
 

16. §. 
 

(1) A népszavazás eredményéről a Választási bizottság tájékoztatja a polgármestert. 
 
(2) A népszavazás eredményéről a polgármester tájékoztatja a lakosságot. 
 
(3) A Képviselő-testület a legközelebbi ülésen a napszavazás eredményét határozatba 
      foglalja, és dönt az eredmény kihirdetésének módjáról. 
 

17. §. 
 

Nem lehet kitűzni helyi napszavazást az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját megelőző és az követő 
60 napon belüli időpontra. 

18. §. 
 

(1) A népszavazás elrendelésének és a népi kezdeményezés érdemi tárgyalásának az ered- 
      ménytelen hitelesítésen alapuló elutasítása, valamint a népszavazás bonyolítására, a  
      szavazás eredményének megállapítására vonatkozó törvényes előírások megsértése  
      miatt az Alkotmánybírósághoz lehet alkotmányossági panaszt benyújtani. 
 
(2) Az alkotmányossági panaszt a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül lehet  
      benyújtani. 

19. §. 
 

A helyi népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik. 
 

20. §. 
 

Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv-nek a helyi népszavazásra és 
népi kezdeményezésére vonatkozó, valamint az 1990. évi LXIV. törvény vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

20. §. 
 

(1) Jelen rendelet hatályba lépésével a 3/1991.(VII.4.) önkorm. rendelet 90-91. §-a hatályát 
      veszti. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
T a r a n y ,  1992. október 8. 
 
Somosi József       Kálmán László 
 polgármester                        jegyző 
 
Kihirdetve: 1992. október 8.                                                 Kálmán László jegyző 
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