Balassagyarmat Város Önkormányzatának
15/2001. (IV. 20.) számú rendelete
a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási rendjéről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló1 1990. évi LXV. törvény 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
népszavazás és helyi népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet célja
1. §
/1./ A rendelet célja, hogy a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben a
választópolgárok, illetve választópolgárok közösségének alkotmányos joga, a helyi
önkormányzásban érvényesüljön.

A rendelet hatálya
2. §
/1./ A helyi népszavazáson és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki Balassagyarmat
városban a helyi önkormányzati választáson választójoggal rendelkezik.
/2./ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés választópolgári kezdeményezése esetében a
választójogosultsági feltételeknek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni.
/3./ E rendelet alkalmazásában:
a./ Helyi népszavazás és népi kezdeményezés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó
ügyre vonatkozó, továbbá a településrészt érintő helyi népi kezdeményezés és helyi
népszavazás
b./ Kezdeményezést benyújtók: a népszavazás állampolgári kezdeményezése, valamint
népi kezdeményezés esetén azok a szervezetek illetve magánszemélyek, amelyek, illetve
akik a kezdeményezést benyújtották.
c./ Ügydöntő a helyi népszavazás: olyan kérdésben, amelyekben a döntés a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
d./ Véleménynyilvánító a helyi népszavazás: amit a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó ügyben annak nyilvánít továbbá minden ügyben, ami helyi érdekű közügy.
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A 19/2004./VI.30./ számú önkormányzati rendelet 7.§-a a „többször módosított” szövegrészt hatályon kívül
helyezte. Hatálytalan 2004. július hó 01. napjától.

e./ választópolgár
ea./ Minden nagykorú magyar állampolgár, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye Balassagyarmaton van.
eb./ Bevándorolt és lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
– a magyar jog szerint nagykorú – nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nem áll
-

cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,
a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
szabadságvesztés büntetését tölti,
büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt.

Általános rendelkezések
II. fejezet
Eljárási szabályok
3. §
/1./ A helyi népszavazáshoz és népi kezdeményezéshez aláírásgyűjtő ívet kell használni,
melynek tartalmaznia kell:
a./ minden aláírásgyűjtő íven a helyi népszavazásra javasolt kérdés, kérdések pontos
megfogalmazását úgy, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, az
aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán fel kell tüntetni, amelyen aláírás
szerepel,
b./ a választópolgár olvasható családi és utónevet,
c./ a választópolgár lakcímét,
d./ a választópolgár személyi azonosítóját,
e./ a választópolgár sajátkezű aláírását.
Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából –
be kell nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez
/2./ A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a
benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti.
/3./ Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
a./
b./
c./
d./

a kérdés nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe,
a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,
ugyanabban a kérdésben egy éven belül már tartottak népszavazást,
az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az /1/ bekezdés a-e. pontjában foglalt
követelményeknek.

4. §
/1./ A helyi választási iroda vezetője a benyújtott aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos
döntését a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján és a Városi TV Képújságban teszi közzé.
/2./ A helyi választási iroda vezetője az aláírásgyűjtő ív minta példányát a hitelesítéséről szóló
döntésnek jogerőre emelkedését követő napon a
-

jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő nap, illetve
jogorvoslat esetén a bíróság hitelesítő határozatát helybenhagyó döntésének
kézbesítésének napja

hitelesítési záradékkal látja el, mely tartalmazza a hitelesítő megnevezését, a határozat
jogerőre emelkedésének napját, a választási iroda vezetőjének aláírását és bélyegző
lenyomatát. A záradékolt aláírásgyűjtő ívet átadja a kezdeményezőnek.
/1./ Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet
megkezdeni.

5. §
/1./ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden
választópolgár jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetőleg az aláírás gyűjtés
céljából szervező munkát végezni.
/2./ Nem gyűjthető aláírás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § /2/
bekezdésében felsorolt helyeken.
/3./ Tilos az aláírásgyűjtés a közterületen, oly módon, hogy az akár a járműforgalmat, akár a
gyalogos forgalmat korlátozza vagy akadályozza.

6. §
/1./ A helyi népszavazás kitűzésére és kezdeményezés tárgyalására irányuló választópolgári
kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet
benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott kiegészítő aláírások érvénytelenek.
/2./ A határidő elmulasztása esetén a helyi választási bizottság nem ellenőrzi az aláírásokat.

7. §
/1./ Az aláírások ellenőrzéséről a Helyi Választási Bizottság gondoskodik. Az aláírások
ellenőrzése számítógépes rendszerrel történik úgy, hogy az aláírásgyűjtő ívet aláíró
választópolgárok személyi adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival,
továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú állampolgárok nyilvántartás adataival
egyeztetik össze.
/2./ Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások
eredetiségét illetően és az ilyen aláírások érvényessége, vagy érvénytelensége befolyásolja

a kezdeményezés érvényességét, vagy érvénytelenségét, a helyi választási bizottság a
helyi választási iroda vezetője útján a személyazonosságot ellenőrizheti.
/3./ Az aláírások ellenőrzése során a kezdeményezést benyújtók képviselője jelen lehet.
/4./ Az aláírások ellenőrzését a kezdeményezés benyújtásától számított 45 napon belül kell
lefolytatni. Az ellenőrzés határideje a /2/ bekezdésében foglaltak szerint 30 nappal
meghosszabbodik.
/5./ A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről
haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.
/6./ Az aláírásgyűjtő íveket az aláírás ellenőrzését, illetőleg a jogorvoslati eljárás befejezését
követő 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.

8. §
/1./ Ha a helyi népszavazás, népi kezdeményezés kitűzésére irányuló kezdeményezést késve
nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási bizottság
azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a rendelet 12 § /1/
bekezdés d. pontjában meghatározott számot, a polgármester a kezdeményezést elutasítja.

9. §
/1./ A polgármester a helyi népszavazás és népi kezdeményezés elrendelésére irányuló
kezdeményezést
-

a 7. § /5/ bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő,
nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésnapon a
Képviselő-testületnek bejelenti.

/1./ A Képviselő-testület a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezéséről a
polgármester bejelentését követő soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül
dönt.

Jogorvoslat
10. §
/1./ A helyi választási iroda vezetőjének a 4. § /1/ bekezdésében hozott döntése ellen a
közzétételtől számított 15 napon belül a Balassagyarmati Városi Bírósághoz lehet kifogást
benyújtani.
/2./ A Képviselő-testületnek a 11. § /1/ bekezdésben meghatározott ügyekben hozott
népszavazás elrendelését elutasító határozata, valamint a 13. § /1/ bekezdése alapján
hozott határozata ellen a határozat közzétételétől számított 8 napon belül a
Balassagyarmati Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

III. fejezet
Helyi népszavazás
11. §
/1./ A Képviselő-testület köteles kitűzni helyi népszavazást:
a./
b./
c./
d./

új község alakításának kezdeményezése,
társult Képviselő-testület alakítása, társult képviselő-testületből való kiválása
lakott terület átadása ügyében,
településegyesítése.

/1./ Az /1/ bekezdés a-c. pontjában foglalt esetekben, a helyi népszavazásban érintett
településrész választópolgárai vehetnek részt.
/2./ A Képviselő-testület népszavazást rendelhet el:
a./ képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerősítésére
/4./ Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésről való döntésre,
b./ helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési,
kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.

személyi

12. §
/1./ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./
b./
c./
d./

települési képviselők legalább egynegyede,
a képviselő-testület bizottsága
a helyi társadalom szervezet/vezető testülete,
a választó polgárok legalább 20%-a.

/1./ A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az /1/ bekezdés d. pontjában
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
/2./ Amennyiben a helyi népszavazást a képviselő-testület bizottsága, vagy társadalmi
szervezet vezető testülete kezdeményezi, a kezdeményezéshez mellékelni kell a bizottság,
illetve társadalmi szervezet vezető testületének határozatát.
/3./ Amennyiben a kezdeményező választópolgárok száma a helyi népszavazásra előírtnál
kevesebb, de meghaladja a népi kezdeményezés indítványozására a 15. § /3/ bekezdésében
megállapított számot a helyi népszavazásra vonatkozó kérdésre a népi kezdeményezés
szabályát kell alkalmazni.

13. §
/1./ A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg – legkésőbb 35 nappal
a szavazás napja előtt – minősített többséggel hozott határozatában dönt a
a./ a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) szövegéről,
b./ a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről,
c./ a lebonyolítással kapcsolatos határidőkről.
/1./ A helyi népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló
határozatot a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Városi TV Képújságjában kell
közzé tenni.

14. §
/1./ A helyi népszavazás idejére és helyére, a szavazás megkezdésére, a szavazás módjára és
szavazással összefüggő e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény VIII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
/2./ A népszavazás érvényességét és eredményét a szavazat számláló bizottságok
jegyzőkönyvei alapján a helyi választási bizottság állapítja meg.
A helyi népszavazás:
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
/3./ Ha a szavazólapon több kérdés szerepelt, akkor az eredményesség feltételeit kérdésenként
kell vizsgálni.
/4./ Az ügydöntő népszavazás amennyiben az érvényes és eredményes a képviselő-testületre
kötelező

IV. fejezet
Helyi népi kezdeményezés
15. §
/1./ Helyi népi kezdeményezés minden olyan ügy, amely a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, és annak megtárgyalását kezdeményezik.
/2./ A helyi népi kezdeményezés során a rendelet 3-10. §-ban foglalt rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.
/3./ A település, illetve településrész választópolgárai 10 %-ának kezdeményezését a
polgármesternél kell benyújtani.

/4./ A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a /2/
bekezdésében meghatározott számú választópolgár indítványozott.
/5./ A népi kezdeményezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről a kezdeményezőket és
a közvéleményt tájékoztatni kell.

V. fejezet
Záró rendelkezések
16. §
/1./ E rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba.
/2./ E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 17/1995. (IV. 5.) számú önkormányzati rendelet.

Juhász Péter sk.
polgármester

Kihirdetve:
2001. április 20.
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jegyző
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