
Pilisszántó Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének 13/1995. (XIL6.) számú rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
(egységes szerkezetben)

(1)  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  közakarat  demokratikus 
kinyilvánítási lehetőségének biztosítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése és az 50. § (2) 
bekezdésében  kapott  felhatalmazás,  illetve  Pilisszántó  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  7/2000.(VI.15.)  számú 
önkormányzati  rendelet  64.  §-ára  figyelemmel  a  helyi  népszavazásról  és  népi 
kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
(1)  A helyi  népszavazásban és  népi  kezdeményezésben való részvétel  Pilisszántó  Község 
Önkormányzata választójoggal rendelkező polgárainak alkotmányos joga, amely közvetlen 
részvételt biztosít a helyi hatalom gyakorlásában.

(2)  A  helyi  népszavazás  és  népi  kezdeményezés  indítványozása  érdekében  minden 
választópolgár  jogosult  -  közterületen  is  -  aláírásokat  gyűjteni,  illetőleg  aláírásgyűjtés 
céljából szervezőmunkát végezni.

(3)  Nem  gyűjthető  aláírás  munkahelyen  és  munkaviszonyból  fakadó  munkavégzési 
kötelezettség teljesítése közben, illetve egészségügyi intézmény betegellátó részlegében.

 (4)  Aláírásgyűjtés  céljára  közreműködőként  sem szervezhető  be  az,  aki  tanköteles  korú, 
illetve aki a településen lakóhellyel nem rendelkezik.

Helyi népszavazás elrendelése és elrendelésének tiltása

1/A. §(1)

 (1)  Az  Ötv.  46.  §  (1)  bekezdésében  felsorolt  ügyekben  a  képviselő-testület  köteles 
népszavazást kiírni.

(2)  A képviselő-testület  helyi  népszavazást  rendelhet  el  az  Ötv.  46.  §  (3)  bekezdésében 
meghatározott ügyekben.

(3)  Nem rendelhető  el  helyi  népszavazás  az  Ötv.  46.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott 
ügyekben.

HELYI NÉPSZAVAZÁS

2. §

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.) a képviselők legalább egynegyede,
b.) a képviselő-testület bármelyik bizottsága,



c.)(1)a település választópolgárainak legalább 20 %-a.

(2)(1)A  képviselő-testület  köteles  kitűzni  a  helyi  népszavazást,  ha  azt  a  település 
választópolgárainak legalább 25 %-a kezdeményezte.

3. §

(1)  A  helyi  népszavazás  kiírására  irányuló  kezdeményezést,  írásban  kell  benyújtani  a 
polgármesterhez.

(2) A helyi népszavazást a választópolgárok aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik ,melynek 
tartalmaznia kell:

a.)  a  népszavazásra  bocsátandó  kérdés  megfogalmazását  és  a  csatlakozási  szándék 
kinyilvánítását,

b.)(1) az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése 
céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint 
személyi  azonosítóját.  Az  aláírásgyűjtő  ívet  az  aláírást  gyűjtő  polgár  az  aláírásával  és 
sorszámmal is el kell látni. 

(3)  A  népszavazásra  bocsátandó  kérdést  és  a  csatlakozási  szándék  kinyilvánítását  az 
aláírásgyűjtő ív minden oldalán fel kell tüntetni.

(4)(1)  A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet 
a benyújtásától számított 15 napon belül hitelesíti. Ennek során feltünteti e rendelet alapján 
szükséges  aláírások  számát.  A  hitelesítés  eredményéről  a  polgármester  írásban  ad 
tájékoztatást.

(5)  Az  aláírásokat  tartalmazó  ívek  hitelesítése  e  jelen  rendelet  által  előírt  számszerűség 
ellenőrzését,  valamint  a  helyi  népszavazást  kezdeményező  választópolgároknak  az  állami 
népesség-nyilvántartás alapján történő azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultság és 
a lakhely megállapítása céljából.

(6)(1)  Az  aláírásgyűjtő  ív  formai  és  tartalmi  követelményeire,  annak  hitelesítésére  vagy 
hitelesítésnek megtagadására, a hitelesítéssel kapcsolatos döntés jogorvoslati lehetőségére, az 
eljárási határidőkre a választási eljárásról szóló, módosított 1997. évi C. törvény 118. § (1)-
(5) bekezdései, a 133-134. §-ai, 146. §-a, továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény  végrehajtásáról  a  helyi  népszavazáson  és  a  helyi  népi  kezdeményezésen  szóló 
29/2000.(X.27.) BM rendelet szabályai az irányadóak.

4. §

 (1)  A helyi  népszavazásra  irányuló  kezdeményezésről  a  képviselő-testület  legközelebbi 
ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozattal dönt.

(2)  A  képviselő-testület  a  helyi  népszavazás  elrendeléséről  szóló  határozatában  a 
kezdeményezők szándékának megfelelően meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó 
kérdés szövegét és kitűzi a népszavazás időpontját.
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(3)  A  helyi  népszavazás  kitűzésével  egyidejűleg  a  képviselő-testület  megállapítja  a 
népszavazás  lebonyolításával  kapcsolatos  határidőket,  és  intézkedik  a  népszavazás 
elrendeléséről szóló határozat közzétételéről.

(4)(1) A helyi népszavazás elrendeléséhez a megválasztott képviselők több mint a felének az 
igenlő szavazata szükséges.

5. §

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

6. §

 (1) A helyi népszavazást lebonyolító szervek:
 - a szavazatszámláló bizottságok,

- a helyi választási bizottság.

(2)(1)

7. §

(1) A választók nyilvántartására és a helyi népszavazás lebonyolítására a Vjt. rendelkezéseit 
kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.

8. §

(1) A helyi népszavazás akkor érvényes: - ha a település választópolgárainak több mint a fele 
a szavazáson megjelent és érvényesen szavazott;
akkor eredményes, - ha az érvényes szavazók fele a megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) 
azonos választ (válaszokat) adott.

(2) Amennyiben a szavazólap több kérdést tartalmaz, az eredményesség feltételeit pontonként 
kell vizsgálni.

(3) Az eredménytelen vagy érvénytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott 
kérdésekben a képviselő-testület dönthet.

(4) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.

(5) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást kitűzni egy éven belül nem lehet, akkor sem, 
ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

(6) A népszavazás eredményét - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület a 
szavazást követő legközelebbi ülésén határozatba foglalja.
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9. §

A helyi népszavazást nem lehet kitűzni, a helyi önkormányzati és országgyűlési választások 
idejére, azok időpontját megelőző, és az azt követő három hónapon belül.

NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

10. §

(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető a települést érintő minden
olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2)(1) A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárainak legalább 9 %-ának 
indítványa szükséges.

11. §

(1)  A népi  kezdeményezés  során pontosan és  egyértelműen kell  meghatározni  a  döntésre 
javasolt ügyet.

(2)  A népi  kezdeményezést  a  polgármesterhez  kell  benyújtani,  aki  az  előírtnál  kevesebb 
számú választópolgártól  érkező,  illetve  nem a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  ügy 
megtárgyalását indítványozó kezdeményezést határozattal elutasítja.

(3)  A képviselő-testület  a  népi  kezdeményezés  tárgyalásáról  a  legközelebbi  ülésén,  de 
legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.

(4)(1) A képviselő-testület  köteles  napirendre  tűzni  azt  a  népi  kezdeményezést,  amelyet  a 
választópolgárok legalább 10 %-a indítványozott.

Lakott településrész átadásával kapcsolatos helyi népi kezdeményezés

11/A. §(1)

(1) Lakott területrész átadását népi kezdeményezéssel az ott lakó választópolgárok 25 %-a is 
kezdeményezheti. A képviselő-testület köteles a kezdeményezést napirendjére tűzni.

(2) Az eredményes népi kezdeményezéssel kapcsolatos döntési eljárásra az Ötv. 56. § (3)-(8) 
bekezdései az irányadóak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12. §

A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményéről a 
lakosságot a helyben szokásos módon (kábel Tv. hirdetmény ) tájékoztatni kell. A döntések 
kihirdetéséről a polgármester gondoskodik.
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13. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi 
LXIII.  törvénnyel  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény,  valamint  a  helyi  képviselők  és 
polgármesterek választásáról szóló 1994. évi LXII. törvénnyel módosított 1990. évi LXIV. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. §

A jogorvoslatokra a választási eljárásról szóló, módosított 1997. évi C. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

15. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisszántó, 1995. december 6.

Szőnyi Géza Szőnyi József
 jegyző s.k.,            polgármester s.k.,

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet a község hirdetőtábláján 1995. december 6-án kifüggesztésre került.

Módosítva: 
(1) 9/2008.(VI.06.) sz. önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2008. június 06.
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