
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete

6/2007.(IV.4.)  r e n d e l e t e

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított  1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
50 § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről az alábbi rendeltet alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok 
helyi közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában.

(2)  A  településen   a  választópolgárok  az  önkormányzáshoz  való  jogaikat  közvetlenül  helyi 
népszavazáson való részvételükkel és népi kezdeményezéssel is gyakorolják. 

(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi önkormányzás kivételes formája, amelyet a 
nagyközség egészét érintő, nagy jelentőségű kérdésekben indokolt gyakorolni.

(4)  A  helyi  népszavazás  és  népi  kezdeményezés  indítványozása  érdekében  minden  állampolgár 
jogosult  –  közterületen  is  –  aláírásokat  gyűjteni,  illetőleg aláírásgyűjtés  céljából  szervező munkát 
végezni.

A HELYI NÉPSZAVAZÁS 

2.  §   (1)  A  képviselő-testület  helyi  népszavazást  köteles  kiírni  az  Ötv.  46.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott esetekben.

(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b) önkormányzati rendelet megerősítésére. (Ötv. 46.§ (2) bekezdés) 

(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a) költségvetésről való döntésre,
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c) A  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  szervezeti,  működési,  személyi  kérdésekben,  a 

képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.  (Ötv. 46. § (3) bekezdés)

3.  §   (1)  A  helyi népszavazást a  polgármesternél  az Ötv. 47. § (1) bekezdés a-c)  pontban írtakon 
túlmenően választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. 

(2) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően lehet. 
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4.  §  (1)  A  helyi  népszavazás  állampolgári  kezdeményezését  tartalmazó  ívnek  (a  továbbiakban: 
aláírásgyűjtő ív) az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdések) pontos megfogalmazását az aláírásgyűjtő 
ív minden megkezdett oldalán,

b) az állampolgár olvasható családi és utónevét,
c) az állampolgár lakcímét,
d) az állampolgár személyi azonosítóját,
e) az állampolgár sajátkezű aláírását,
f) az aláírást gyűjtő polgár aláírását.

(2) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be 
kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez (jegyzőhöz).

5. § A népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést (aláírásgyűjtő íveket) a polgármester 3 
napon belül megküldi a helyi választási bizottság elnökének, aki gondoskodik az ott szereplő aláírások 
hitelességének megállapításáról és a hitelesítés eredményéről a polgármestert írásban tájékoztatja. 

6. § Nem rendelhető el helyi népszavazás az Ötv. 46. § (4) bekezdés a) – c) pontjai alapján, valamint 
azon tárgykörben, amely nemzetközi szerződéssel vagy közösségi jogszabályokkal ellentétes. 

HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

7. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 
eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (Ötv. 49. § (1) bekezdés)

(2) Népi kezdeményezést a polgármesterhez a választópolgárok 10 %-a írásban nyújthat be. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben előírtnál kevesebb a kezdeményező választópolgárok száma, vagy 
olyan ügyben terjesztették elő, amely nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, a kezdeményezést 
a polgármester határozattal elutasítja és e döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

8.   §   (1) A  rendelet  2.  és  5.  §-aiban  meghatározott  kezdeményező  választópolgárok  számát  a 
kezdeményezés benyújtásának napján nyilvántartásban szereplő összes választópolgár számához kell 
viszonyítani.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Alkotmányban (1949. évi XX. türvény), az 
Ötv-ben, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

10. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 
megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával  összhangban,  az  Európai  Közösségek 
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Révfülöp, 2007. április 2. 

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző

Kihirdetve:
Révfülöp, 2007. április 4.

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző 


