
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/1992.(XI.09.) 
 

Önkormányzati rendelet 
 

a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről 
 

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 
 
 
A Községi Képviselő-testület az önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. tv. 45-51 §-ainak 
az 1994. évi LXIII. tv. 31. §-ával történt módosítása miatt – a helyi népszavazásról, népi 
kezdeményezésről szóló önkormányzati rendeletét a következőkkel módosítja: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a választópolgár 
jogosult, akinek Kengyel község közigazgatási területén állandó lakhelye van. 
 
 

Helyi népszavazás 
 

2. §. 
 

1) A testület helyi népszavazást rendelhet el: 
a) a testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b) önkormányzati rendelet megerősítésére. 

 
2) Nem rendelhető el helyi népszavazás: 

a) költségvetésről való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, az adók  mértékét megállapító rendelet tárgyában, 
c) 2 A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi 

kérdésekben a Képviselő-testület feloszlatásának a kimondásáról. 
 
 
 

3. §. 
 

1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
a) a helyi önkormányzati képviselők legalább egynegyede, 
b) a képviselő-testület bármelyik bizottsága, 
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
d) az 1 §.-ban meghatározott választópolgárok legalább 15 %-a. 

 
2) A testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az 1. §-ban meghatározott 

választópolgárok 20 %-a kezdeményezte. 



3) A jegyző köteles a népszavazást kezdeményezők részére a választójogosultak pontos 
számát megadni. 

 
 

4. §. 
 

1) A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés 
(kérdések) megforgalmazására a kezdeményezőknek javaslatot kell tenni. 

2) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől, vagy szervektől 
érkezik, illetve az előírtaknál kevesebb a kezdeményező választópolgárok száma, a 
kezdeményezést a polgármester elutasítja. 

 
 

5. §. 
 

1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a testület a legközelebbi ülésén, de 
legkésőbb egy hónapon belül határoz. 

2) A helyi népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül meg kell tartani. 
3) A helyi népszavazást egy napra, vasárnapra kell kitűzni. 

 
 

6. §. 
 
 

1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a testület határozattal dönt. 
2) A népszavazás elrendeléséhez, illetve a kezdeményezés elutasításához a képviselők 

minősített többségű szavazata szükséges. 
3) A testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában: 

- meghatározza a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) szövegét, 
- kitűzi a szavazás időpontját. 

 
 

7. §. 
 
 

1) A népszavazás eredménye a testületre kötelező. 
2) Ugyanabban a kérdésben, (kérdésekben) helyi népszavazást egy éven belül nem lehet 

kitűzni akkor sem, ha a népszavazás eredménytelen volt. 
 
 

8. §. 
 
1)  3A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a választópolgárok több mint fele  

érvényesen szavazott. 
2)  4A helyi népszavazás akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) azonos választ adott. 
3) Helyi népszavazást ugyanabban a kérdésben (kérdésekben) egy éven belül nem lehet 

kitűzni, ha a népszavazás érvénytelen volt. 
 
 



 
 

Helyi népi kezdeményezés 
 

9. §. 
 
1) Népi kezdeményezés útján a testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

eldöntése a testület hatáskörébe tartozik. 
2) A népi kezdeményezés benyújtásához a választójogosultak 5 %-ának indítványa 

szükséges. 
3) A népi kezdeményezés a polgármesternek nyújtható be. 
4) A testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi ülésen, de legkésőbb egy 

hónapon belül dönt. 
5) A testület köteles napirendre tűzni és megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, 

amelyet az állandó lakos választópolgárok 10 %-a indítványozott. 
6) A jegyző köteles a kezdeményezők részére a választójogosultak pontos számát 

megadni. 
 
 
 

Az eljárásra vonatkozó rendelkezések 
 

10. §. 
 
 
1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden helyi 

állandó lakos választópolgár jogosult aláírásokat gyűjteni, illetve aláírás gyűjtése 
érdekében szervezőmunkát végezni. 

2) Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettség közben, illetve egészségügyi intézmény betegellátó részlegeiben. 

3) Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki tanköteles korú, 
illetve aki a községben sem állandó, sem ideiglenes lakással nem rendelkezik. 

4) Az aláírási ívnek tartalmaznia kell: 
a) az ív sorszámát 
b) a javasolt kérdés,(kérdések) ügy megfogalmazását 
c) az aláíró olvasható nevét, állandó lakóhelyét, sajátkezű aláírását 
d) az aláíró születési évét és anyja nevét 

5) Az aláírásgyűjtő íven fel kell tüntetni az ív megnyitásának, vagy az első aláírásnak az 
időpontját, valamint az ív lezárásának, vagy az utolsó aláírásnak az időpontját. 

6) Az aláírásgyűjtéseket azonos tárgyban 30 napig lehet folytatni. 
7) Az aláírásgyűjtő íveket az ív megnyitását, illetve az első aláírás időpontját követő 

31.napon- ha az munkaszüneti nap, a következő első munkanapon-polgármesternek 
kell átadni. 

8) A polgármester a helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre vonatkozó indítványokat 
(aláírásgyűjtő íveket) az átvételtől számított 3 napon belül a községi választási 
bizottságnak (továbbiakban: bizottság) adja át. 

9) A bizottság gondoskodik az aláírások hitelesítéséről, amelynek során az aláíró 
állampolgárokat az állami népesség nyilvántartás adatai alapján azonosítja a 
választójogosultság és a lakhely megállapítása céljából. 



10)  Ha a hitelesítés során alapos gyanú merül fel az aláírások eredetiségét illetően, a 
bizottság a személyazonosságot is ellenőrizheti. Hitelesítési eljárás során-azonosítási 
céllal-állampolgár nem idézhető. 

11)  A hitelesítést 15 napon belül kell lefolytatni, amelynek eredményéről a bizottság a 
polgármestert írásban tájékoztatja. 

12)  A polgármester a hitelességi eljárás eredményéről 10 napon belül összehívott ülésen 
számol be a testületnek. 

13)  A testület a hitelesítés eredménytelensége esetén a helyi népszavazást, népi 
kezdeményezést elutasítja, illetve az érdemi tárgyalást mellőzi. 

14)  A hitelesítési eljárás eredményessége esetén a testület: 
a) meghatározza a népszavazás időpontját 
b) megtárgyalja a népi kezdeményezést 

15)  A helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyhatósági választások időpontját 
megelőző és azt követő 60 napon belüli időpontra. 

16)  A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozat, a népi kezdeményezés tárgyát 
képező ügy közzététele a helyben szokásos módon történik. 

17)  A helyi népszavazásban résztvevő állampolgárokat nyilvántartásba kell venni. A 
választók nyilvántartását a polgármesteri hivatalban 8 napra közszemlére kell tenni és 
ennek megtekinthetőségét közhírelni kell. Ezzel egyidejűleg a szavazás napjáról a 
szavazóhelyiségek címéről a választópolgárokat tájékoztatni kell. 

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

19)  A helyi népszavazás során eldöntendő kérdést (kérdéseket) sorszámozva, egy 
szavazólapon kell feltüntetni. 

20)  A szavazólapokat nyomdában kell elkészíttetni. 
21)  A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eredményéről a lakosságot a helyben 

szokásos módon a szavazási eredmény megállapítását követő 48 órán belül 
tájékoztatni kell. 

22)  A helyi népszavazás lebonyolítását a bizottság és a szavazatszámláló bizottságok 
végzik. 

23)  A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzatot terhelik. 
24)  A helyi népszavazásra az 1990. évi LXIV. törvény -a helyi képviselők és 

polgármesterek választásáról- rendelkezései megfelelően irányadóak. 
 
 

Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések 
 

11. §. 
 
 

1) Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi 
népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, 
illetőleg a helyi népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt 
a jogszabálysértéstől számított 15 napon belül. 

2) 1 



 
 

Záró Rendelkezések 
 

12. §. 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 1990. évi 1. számú 
önkormányzati rendelet 26. §. 1,2,3 és 4 bekezdése hatályát veszti. 
 
 
Kengyel, 1992. november 9. 
 
 
 
 
Czédly Gyula         Szabó István 
polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1  Hatályon kívül helyezte a 2/1993.(II.4.) Ör. 
2  Módosította a 11/1997.(VI.16.) Ör. 
3  Módosította a 11/1997.(VI.16.) Ör. 
4  Módosította a 11/1997.(VI.16.) Ör. 
 


