
Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/1996.(VII.09.) ÖKT számú 

R E N D E L E T E  

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIII. 
törvénnyel módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 50. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi 
kezdeményezés végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A helyi népszavazás, népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi 
önkormányzati választáson választójogosult. 
 

2. § 
 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
 

a) legalább 3 települési képviselő 
b) a képviselő-testület bizottsága 
c) helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
d) legalább 200 választópolgár. 

 
(2) a népi kezdeményezést a polgármesterhez 100 választópolgár nyújthatja be. 
 

3. § 
 
 
(1) Helyi népszavazást köteles kiírni a képviselő-testület 200 választópolgár 

kezdeményezésére. 
 
(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet 

100 választópolgár kezdeményezett. 
 

4. § 
 
(1) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés indítványozása érdekében a településen 

lakóhellyel rendelkező választópolgár jogosult aláírást gyűjteni és szervező 
munkát végezni. 
 

(2) Aláírást gyűjteni a jegyző által hitelesített ív másolatán lehet. Az aláírást gyűjtő ív 
akkor hitesített, ha azon a jegyző feltüntette a szükséges aláírások számát, aláírta 
az íveket és pecséttel látta el. 

 

 



(3) Minden aláírást gyűjtő ívnek azonos módon tartalmazni kell: 
- népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket), 
- személyazonosításhoz szükséges rovatokat: olvasható név, születési idő, 

lakcím, aláírás.) 
 
(4) Nem gyűjthető aláírás a munkahelyeken, tömegközlekedési eszközön, 

kereskedelmi és vendéglátó egységekben, egészségügyi intézményben. 
 

(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírás érvénytelen. 
  

 

(6) 1Aláírást gyűjteni az aláíró ívek hitelesítésétől számított legfeljebb 30 napig lehet 
folytatni. Az aláírt ívek legkésőbb az ezt követő 8. napon adhatók át a 
polgármesternek. 

 

(7) 2Az aláírást gyűjtő ívek hitelességének vizsgálatáról a települési önkormányzat 
jegyzője dönt. 

 
5. § 

 
(1) 3A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület a 

legközelebbi ülésen, de legkésőbb 1 hónapon belül határoz. A helyi népszavazást 

az elrendeléstől számított 2 hónapon belül kell megtartani. 

 

(2)4 
 

6. § 
 
(1) A képviselő-testület köteles kiírni helyi népszavazást a következő kérdésekben: 

 
a) községegyesítésnek és községegyesítés megszüntetésének 

kezdeményezése 
b) új község alakításának kezdeményezése, 
c) közös képviselő-testület alakítása, közös képviselő-testületből történő kiválás 
d) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz. 

 
(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el: 
 

a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b) önkormányzati rendelet megerősítésére. 
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7. § 
 
(1) Nem rendelhető el helyi népszavazás: 

 
a) a költségvetésről való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapítható rendelet tárgyában, 
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi 

kérdésekben a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgykörre irányuló aláírást gyűjtő ívek 

hitelesítését a jegyző köteles megtagadni. 
 

8. § 
 
(1) 5 

 
(2) Tárgyalás nélkül elutasítható a népi kezdeményezés, ha 
 

a) olyan ügyekre vonatkozik, ami nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, 
illetve arra nem illetékes, 

b) megtárgyalása olvashatatlanság, adat azonosíthatatlanság okából nem 
lehetséges. 

 
(3) A képviselő-testület a népi kezdeményezésről 30 napon belül határozattal dönt. 

Az elutasítás indokát írásban kell közölni. 
 

9. § 
 
(1) A helyi népszavazás kiírását, a helyi népszavazás eredményeit tárgyaló képviselő-

testületi ülésre az aláírásgyűjtők képviselőjét meg kell hívni. 
 

(2) A népi kezdeményezés tárgyalására meg kell hívni a kezdeményező képviselőit, 
tanácskozási jogot biztosít részükre a képviselő-testület. 

 
10.§ 

 

(1) A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, 
hogy arra valamennyi választópolgár egyértelműen tudjon válaszolni. 
 

(2) A népszavazás során eldöntendő kérdést (kérdéseket) sorszámozva 
egy szavazólapon kell feltüntetni. 

 
11. § 

 
(1) A helyi népszavazást a választási bizottság bonyolítja le. 
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(2) A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a képviselő-testület 
megállapítja a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket. 

 

12. § 
 
A népszavazás elrendeléséről szóló képviselő-testületi határozatot a helyben 
szokásos módon ki kell hirdetni. 

 
13. § 

 
(1) A jegyző elkészíti a módosított 1990 évi LXIV. törvény alapján a választók 

névjegyzékét. 
 

(2) 6A jegyző a névjegyzéket a Polgármesteri Hivatalban 8 napra köteles 
közszemlére tenni, s ennek időpontját a helyben szokásos módon ki kell 
hirdetni. Ezzel egyidejűleg a népszavazás elrendeléséről, a szavazás 
napjáról és a szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat értesíti. 

 
14. § 

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

15. § 
 
(1) A népszavazás akkor érvényes, ha 

 
a) a választópolgárok több mint a fele szavazott, és 
b) akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
 
(2) 7  
 

16. § 
 
(1) A népszavazás eredményéről a választási bizottság 15 napon belül 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 

(2) A képviselő-testület a helyi népszavazás eredményét határozatba foglalja 
és dönt az eredmény közzétételének módjáról. 
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17. § 
 
(1) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 12 hónapon belül nem lehet 

kitűzni. 
 

(2) Nem lehet helyi népszavazást kitűzni a helyhatósági választások időpontját 
megelőző és azt követő 60 napon belül. 

 
18. § 

 
(1) 8 
 
(2) 9 
 

19. § 
 
A népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik. 
 

20. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Mosonszolnok Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/1993.(I.04.) ÖKT sz. rendelete hatályát veszti. 
 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Mosonszolnok, 1996. július 08. 
 
 
  Szitás József     Bajcsai Jánosné 
   polgármester     jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
1996. július 09. 
 
        Bajcsai Jánosné 
         jegyző  

                                                           
8 Hatályon kívül helyezte a 13/1996.(XII.17.) ÖKT számú rendelet 1996. december 17-től. 
9 Hatályon kívül helyezte a 13/1996.(XII.17.) ÖKT számú rendelet 1996. december 17-től. 
 


