
Földeák Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
14/1999.(XI.29.)Kt. számú rendelete  

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 50.§-ában kapott felhatalmazás alapján - a 
helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatban – összhangban az 
Ötv. IV. fejezetében, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ren-
delkezéseivel – a következő önkormányzati rendeletet alkotja:  
 
 

I. FEJEZET 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a választópolgárok, illetve a válasz-
tópolgárok közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételi lehetőséget 
biztosít az önkormányzásban. 
 
2.§ (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés szempontjából választópolgár-
nak minősül a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve minden nagykorú magyar 
állampolgár, akinek lakóhelye Földeákon van. 
 
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben nem jogosult részt venni az: 

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

áll. 
 
 

II. FEJEZET 
A HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 
A helyi népszavazás kiírása 

 
3.§ (1) A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni: 

a., A képviselő-testület és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezé-
se, 

b., új község alakításának kezdeményezése, 
c., társult képviselő-testület alakítása, közös képviselő-testületből való kiválás. 

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

a., a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyekben, 
b., önkormányzati rendelet megerősítésére. 

 
(3) Nem rendelhető el a helyi népszavazás: 

a., a költségvetésről való döntésre, 
b., a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 



c., a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kér-
désekben, a képviselő-testület feloszlatásának kimondásáról. 

 
 

A helyi népszavazás kezdeményezése 
 
4.§ (1) a helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 

a., a települési képviselők legalább egynegyede, 
b., a képviselő-testület bizottsága, 
c., a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
d., a választópolgárok legalább 15%-a. 

 
Aláírásgyűjtés 

 
5.§(1) A helyi népszavazás indítványozása érdekében minden – Földeák községben 
állandó lakóhellyel rendelkező – választópolgár jogosult aláírásokat gyűjteni, illetve 
aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni. 
 
(2) Nem gyűjthető aláírás az aláírást gyűjtő munkahelyén munkaidőben vagy munka-
viszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavég-
zési kötelezettség teljesítése közben: a fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél 
szolgálati jogviszonyban lévő személyektől a szolgálati helyen vagy a szolgálati fel-
adat végzése közben, tömegközlekedési eszközön, illetőleg állami és helyi önkor-
mányzati szervek hivatali helyiségében. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytele-
nek. 
 
 

Az aláírások hitelesítése 
 
6.§ (1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hite-
lesítés céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez. 
 
(2) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűj-
tő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírás-
gyűjtő ív hitelesítését, ha 

a., a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, 
b., a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani, 
c., ugyanabban a kérdésben 1 éven belül népszavazást tartottak, 
d., az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az 1997. évi C. törvény 118.§-ában foglalt 

követelményeknek. 
 
(3) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő 
íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a Makói Városi Bírósághoz kehet 
kifogást benyújtani. 
 
7.§ (1) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdéssel kell 
kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. 
 



(2) Az aláírásgyűjtő ívekre a saját kezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének 
ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utóne-
vét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját. 
 
(3) Az aláírásgyűjtő ívet, az aláírást gyűjtő polgár aláírásával látja el. 
 
 

Az aláírások ellenőrzése 
 
8.§ (1) A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az alá-
írásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a pol-
gármesterhez. A pótlólag benyújtott a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvény-
telenek. 
 
(2) A határidő elmulasztása esetén a helyi választási bizottság az aláírásokat nem 
ellenőrizheti. 
 
(3) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. 
 
(4) Az aláírások ellenőrzését a kezdeményezés benyújtásától számított 45 napon 
belül kell lefolytatni. 
 
(5) Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírá-
sok eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége 
befolyásolja a kezdeményezés érvényességét, a helyi választási bizottság a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetőleg a helyi választási iroda vezetője útján 
a személyi azonosságot is ellenőrizheti. 
 
(6) A személyazonosság (4) bekezdésszerinti ellenőrzése estén az aláírások ellenőr-
zésének határideje 30 nappal meghosszabbodik. 
 
(7) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről ha-
ladéktalanul értesíti a polgármestert. 
 
 

A helyi népszavazás elrendelése és kitűzése 
 
9.§ (1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a he-
lyi választási bizottság 7.§.(6) bekezdése szerinti tájékoztatása kézhezvételét, nem 
állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésnapon 
bejelenti. 
 
(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester 
bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell. 
 
(3) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve 
nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási 
bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma men éri el a 2.§.(1) 
bekezdése d., pontjában meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester 
elutasítja. 



 
(4)A helyi népszavazás időpontját  a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével 
egyidejűleg tűzi ki. A helyi népszavazás legkésőbb 35 nappal a szavazás napja előtt 
kell kitűzni. 
 
(5) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület rendelettel 
dönt. 
 
(6) A népszavazást elrendelő rendeletnek tartalmaznia kell: 

a., a helyi népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket), 
b., a helyi népszavazás időpontját. 

 
(7) A népszavazás elrendelését a helyi önkormányzat hivatalos lapjában és a Kör-
jegyzőségi Hivatal hirdetőtábláján kell kihirdetni. 
 
 

A szavazás, az eredmény megállapítása 
 
10.§.(1) A szavazás, az eredmény megállapítása és a jogorvoslat során a népszava-
zásra feltett minden kérdést külön-külön kell figyelembe venni. 
 
(2) Több kérdés esetén a kérdéseket a népszavazás elrendelésének sorrendjében, 
folyamatos sorszámozással ellátva kell szavazólapon feltüntetni. 
 
(3) A népszavazás eredményét a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alap-
ján a helyi választási bizottság állapítja meg. 
 
(4) A helyi szavazás 

a., érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, és 
b., eredményes, ha a szavazatoknak több mint fele a megfogalmazott kérdésekre 

azonos választ adott. 
 
(5) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi 
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület 
dönthet. 
 
(6) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni 
akkor sem, ha a helyi választás eredménytelen volt. 
 
11.§. (1) A helyi népszavazás eredményéről a helyi választási bizottság tájékoztatja a 
polgármestert. 
 
(2) A képviselő-testület a legközelebbi ülésén a népszavazás eredményét határozat-
ba foglalja, és dönt az eredmény közzétételéről. 
 
(3) A helyi népszavazás eredményéről a lakosságot az önkormányzat hivatalos lap-
jában, illetőleg hirdetőtáblán való kifüggesztéssel tájékoztatni kell. 
 
12.§. A helyi népszavazás kitűzésének, lebonyolításának költségei az önkormányzat 
költségvetését terhelik. 



 
 
 

III. FEJEZET 
A NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 
13.§. (1) A helyi népi kezdeményezés során az 5.§.,6.§.(1)és(3)bekezdése, a 7.§., 
8.§.,és a 9.§.(1)-(3) bekezdése vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt elté-
résekkel kell alkalmazni. 
 
(2) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, 
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
(3) A népi kezdeményezést a képviselő-testülethez a választópolgárok 5%a nyújthat 
be. 
 
(*1) 
(4) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést,  amelyet a 
13.§(3) bekezdésében meghatározott számú állampolgár indítványozott. 
A népi kezdeményezésről a képviselő-testület határozattal dönt. 
 
(5) A helyi választási iroda vezetője akkor tagadhatja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesí-
tését, ha 

a., a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, 
b., az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-

vény 118.§-ában foglalt követelményeknek. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

14.§. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 45-51.§-ai, valamint a választási eljárásról szóló 
1997.évi C. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
15.§. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Földeák község 
önkormányzati Képviselő-testületének 10/1992.(VII.7)Kt. számú rendelete. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*1) módosította a 7/2000.(IV.27.) rendelet, hatályos 2000. május 1-től; 

Vass Imre sk.  Sajtos László sk. 
polgármester  körjegyző-helyettes 



 


