Kéty Község Képviselőtestülete

a

helyi

5/2000.(III. 1 6.) számű rendelete
népszavazásrőL és népi kezdeményezésről

Kéty Község Képviselőtestiilete a helyi közakarat demokratikus kinyilvanítása érdekébena helyi
önkormiínyzatokról szőlő 1990. évi LXV. törvény 50.$-ában kapott fe|hatalmazás alapján a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet alkotja:
Altalános rendelkezések
r.$
(1)

A népszavazás és a népi kezdeményezés Kéty község polgárainak alkotmányos joga, amely
biztosítja közvetlen részvételüket a helyi hatalom gyakorlásában.

(2)

helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben valő tészvéte|re az avá|asúőpo|gár
jogosult,
^
akinek Kétyről állandó lakóhelye van, továbbá az, akí a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek vá|asúásátról szóló törvény szerint arra jogosult.

(3)

Az

(1) bekezdésben meghatátozott választói jogosultságnak anépszavazás, népi

kezdeményezés benffi tásakor kell fennállnia.
(4)

A népszavazás és népi kezdeményezés indítvényozásaérdekébenminden állampolgár
jogosult _ közterületen is _ aláírásokat gyíijteni illetve ezt cé|ző szervezőmunkát végezní'

(5) Nem gyűjthető a|áírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési

kötelezettség teljesítésekozben, fegyveres erőknél és fegyveres testületekné|, szolgálati
viszonyban levő személyektől a szolgálati helyen, vagy szolgálati feladat teljesítéseközben,
tömegközlekedési eszközökön, egészségügyi intézményben.

I.
A helyi

fejezet

nép szav azás kezdeményezé sének e|b ír á|ása,
a

helyi népszavazás kiírása
2.$

(1) Helyi népszavazást a polgármesternél azÖtv.47.$(l) bek. a-c. pontjaiban felsoroltakon túl
legalább 94 váIasilásra jogosult helyi lakos kezdeményezhet.

(2) Kötelezó kiími a helyi népszavazást az otv. 46.$(1) bek.

a-e. pontjaiban felsoroltakon túl:

al aközségközigazgatásihatárát
módosító területrész más településsel történ<j cseréje illetve
átadási vagy átvétele esetén
bl ha azt legalább 156 váIasztásra jogosult helyi lakos kezdeményezi.
(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás az Ötv. 46.$(4) bekezdésben foglalt tilalmakon túl:
al az önkotmány zat vállalkozásairól
b/ az önkorm ányzati törzsvagyon meghatár ozásáről
c l a törzsv agyon körébe tartoző ingatlanvagyon el idegenítéséről.

3.$

(1) Népszavazáskiírásáta irányuló kezdeményezés csak írásban nffitható be a polgrírmesternél.
(2)

Helyi népszavazást aláírásgyÍijtő íven kell kezdeményezni. Azaláirásgytijtő ív minden lapja

tartalmazza:
a'l anépszavazásrabocsátandó kérdéstés a csatlakozási szándék megfogalmazását
b/ sorszámot, olvasható nevet, állandó lakcímet, születési évet, hónapot, napot és sajátkezű
aláírást.
(3) Ha a kezdeményezés nem az arra jogosulttól érkezik vagy az e rendelet 2.$(1) bekezdésében
és a (2) bekezdés b. pontjában előírtnál kevesebb avá|asztőpolgárok száma továbbá, ha a
kezdeményezés a 2.$(3) bekezdésben foglaltakra irányul, a polgármester a kezdeményezést
hatétro zattal elutas ítj a.
(4)

A polgármester ahozzábenyújtott aláírásgytíjtő lapokat hiírom napon belül köteles
továbbítani a jegyzőnek, aki tíznaponbelül köteles elvégeztetni azok hitelesítésétés ennek
eredményéről a polgármestert írásban kiértesíteni

(5)

A hitelesítés soriín vizsgálni kell jelen rendeletben meghatározott számszeniségeket, a
választási

jo

gosultságot és a helybenlakást a népességnyilvantartás adatai a|apján.

(6) Ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetisége vonatkozásában, a
jegyzó _ szúrópróbaszerűen _ az a|áírők legalább I0 oÁ-anak szemé|yazonosságát is köteles
ellenőriaetni.

(?)
^hitelesítés

során

_ azonosítás végett _ az áIlampolgár nem idézhető.
4.$

(l) A polgármester

a

helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről

a képviselőtestületet

annak legközelebbi üléséntájékoztatja, amely anól legkésőbb egy hónapon belül határoz.

(2) Helyi népszavazás kiírásához minősített ttibbség szükséges, kivéve, ha anépszavazáskiírása
kötelező.
(3) A képviselőtestület határozatban dönt a népszavazásra feltett kérdéspontos szövegéről és a
nép szav azás i dőp ontj aró l.
A helyi népszavazást kiírásától számított két hónapon belül meg kell tartani.
(4)

A népszavazás kiírásaról hozott döntést az önkormányzati rendeletek kihirdetésére
vonatkozó szabálvok szerint kell közzétenni.
s.$

(l) Évente legfeljebb négy alkalommal
(2) Két népszavazás között

lehet népszavazásttartani.

legalább két hónapnak kell eltelnie.

(3) Egy alkalommal legfeljebb hrírom kérdést|ehetszavaztatni.

(4) Ha anépszavazás kiírása taryyábantöbb indítvány érkezik. a képviselőtestület a beérkezési
sorrendet figyelembe véve dönt a kérdésekfelvetése időbeli sonendjéről.
(5) Ugyanabban a kérdésben népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, még akkor sem, ha
a népszavazás eredménytelen volt.

(6) Nem lehet kitűzninépszavazást az orczággyíi|ési képviselők, illetve a helyi önkormányzati
képviselők válasáásának időpontj átmege|őző és azt követő 60 napon belüli időpontra. E
rendelkezé s az időkozi választások időpontj ara nem vonatkozik.

A helyi népszavazás lebonyolítása
6.$

(1)

A helyi népszavazástaz 1990. évi LXN. Törvény III. fejezet a|apjánkialakított
szav azőkötökben kell me gtartani.

(2)
^

helyi népszavazás költségei az önkormiínyzat költségvetését terheli.
7.$

(l) A helyi népszavazás válasáási szervei:
a/ ahe|yi népszavazási bizottság
b l szav azatszámlá|ő bizottság
(2)

népszavazási bizottság elnökből és 4 tagból áll. A bizottság tag|ait a képviselők
javaslata
^helyi a|apjan a képviselőtestület bízza meg.

(3) A helyi népszavazási bizottságban egy fő Ésnéte|ét-kérésre _ biáosítani kell
kezdeményezők képviselőj ének.

(4)

A

(5)

A

szavazatszáttrtláló bizottság legalább három tagból, elnökből és titkrírból állnak, akiket a
képviselőtestület bíz meg.
népszavazás választási szerveinek feladataira,jogaira az 1990. évi LXIV . törvény IV.
fejezetének a rendelkezései az iranyadók, megbízatásuk a megbízó képviselőtestület
mandátumrínak lej ártái g tart'
A.

helyi népszavazás érvényességeés eredményessége
8.$

A helyi népszavazás
a/ érvényes,haazonavá|asúőpolgríroktöbb mint
(1)

a

fele szavazottés

b/ eredményes, ha a szavazők,nak több mint a fele a megfogalmazotlkétdésre azonos váIaszt
adott.

(2) Ha a szavaző|apon több kérdésszerepel, az azoha adott válaszokat külön-külön
vizsgálni.
(3) Ervénytelen a szavazat,ha

kell

a/ a borítékbannincsen Szavaző|ap

b/ borítékbantöbb Szavaző|ap vart

cl aszavazólapot széttéptékvagy áthűúák
dl a szavazólapon az ,,igen', és a ,,nem'' szót illetőleg a megszövegezet1vá|aszt
érintetlenül hagytákvagy valamennyit bekarikáztrík
e/ nem a hivatalos szavazőIapon szavaúak,
(4)

(válaszokat)

a képviselőtesttiletre. Eredménytelen helyi
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésbena képviselőtestület dönthet.

A helyi népszavazás eredménye kötelező

A helyi

népszav azás eredmény ének kozzététele
e.$

A helyi népszavazás eredményérő| aközség lakóit

a képviselőtestület

rendeleteinekközzétételéről

szőIő szabályok szerint tájékoztatni kell.

II.

fejezet

Népi kezdeményezés
10.$

(1) Népi kezdeményezéstapolgármesterhez legalább 44 választópolgár nyújthat be.

(2) Aképviselőtestület köteles napirendre tuzni
vál asztóp

(3)

ol

gán

a népi kezdeményezést,ha azt legalább 63

fő

indítv ány o zta.

A népi kezdeményezésre e rendelet 3.$-anak rendelkezéseit kell a|ka|mazni'

@) Az (1) bekezdésben írtaknál kisebb szátmu aláírással hitelesített népi kezdeményezést a
p o l grírme ster írásb e l i hatér o zattal e lutas ítj a.
11.$

A népi kezdeményezés eredményéről a község lakóit

e rendelet 9'$-ában

foglalt módon tájékoztatni

kell.
12.$

(1) Népszavazás elrendelésének és a népi érdemi targyalásanak az eredménytelen hitelesítésen
alapuló elutasítása, valamint a népszavazás lebonyolítására, a szavazás eredményének
megállapításara vonatkozó törvényes előírások megsértésemiatt az Alkotmánybírósághoz
lehet alkotmanyossági panasú.benffitani, a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül
(2)
alkotmanyossági panas ú' a népszavazás kezdeményezésérej ogosultak terj eszthetik elő.
(3) Az
^z állampolgrírok által kezdeményezet|népszavazás törvénysértő volta miatt legalább 30

állampolgár kezdeményeáet alkotmrínybírósági elj arást.

Zfuőrcndelkezések
13.$

(|)

e rendeletben nem szabályozott kérdésekbena helyi képviselők és polgármesterek
^z
vilaszt'asaól szóló 1990. évi LXIV. Törvény rendelkezéseit kellalkalmazrri.

(2) Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló jelen rendelet 2000. marcius l6.án, a
kihirdgtés napján lép hatályba.

Kéty,2000. marcius 6.

Bogos Ferenc sk. Dr. Fábitín Lász|őné dr. Szulimrán
Polgármester
köqegyző

Zsuzsanna sk.

