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Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2004.(V.25.)  rendelete, 

a 23/2008. (VI.02.) rendeletével egységbe szerkezetbe foglalt szövege 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek és 

eljárási szabályainak megállapításáról a következők rendeletet alkotja: 

1. § 

(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 település, településrész választópolgárainak 15 %-a. 

 

(2) A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha azt a település, 

településrész választópolgárainak legalább 20 %-a kezdeményezte. 

 

(3) A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés 

szövegére javaslatot kell tenni. 

2. § 

(1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést a polgármesternek kell 

benyújtani. 

(2) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve 

nyújtották be vagy aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási 

bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el az 

önkormányzati rendeletben meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester 

elutasítja.
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3. § 

(1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a 12. § (3) 

bekezdése szerinti tájékoztatás kézhez vételét, nem állampolgári kezdeményezés 

esetén a benyújtását követő legközelebbi ülésnapon bejelenti.
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(2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester 
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bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell.
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(3) A népszavazás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével 

egyidejűleg tűzi ki, az attól számított 4 hónapon belüli időpontra.
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(4) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában 

meghatározza: 

- a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét, a kezdeményezésben 

javasolt szöveget alapul véve, 

- a szavazás időpontját. 

(5) A népszavazásra feltett kérdés szövegét úgy kell megfogalmazni, hogy annak 

alapján valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni. 

(6) A helyi népszavazáson feltett kérdés megfogalmazásába a helyi választási 

bizottság tagjait, valamint a kezdeményezők által választott bizottság tagjait is be kell 

vonni. 

4. § 

A népszavazás elrendeléséről és időpontjának kitűzéséről szóló határozatot a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

5. § 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben azt vehet részt, aki a helyi 

önkormányzati választáson választójogosult. 

(2) A helyi népszavazás 

a) érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, ,s 

b) eredményes, ha a szavazóknak több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos 

választ adott. 

(3) A három vagy több válaszlehetőséget tartalmazó népszavazás akkor is 

eredményes, ha a megfogalmazott kérdésre az (1) bek. a/pontja szerint érvényes 

szavazók a legtöbb azonos szavazatot adták. 

6. § 

(1) A képviselő-testület eredménytelen helyi népszavazás esetén is dönthet a 

szavazásra bocsátott kérdésekben. 
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(2) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem lehet kitűzni, ha a 

helyi népszavazás érvénytelen, vagy eredménytelen volt.
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7. § 

(1) Népi kezdeményezést a település, településrész választópolgárainak legalább 7 %-

a indítványozhatja a polgármesternél. 

(2) A képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a 

választópolgárok legalább 10 %-a indítványozott. 

(3) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a 

döntésre javasolt kérdés szövegét. 

8. § 

A helyi népszavazás lebonyolítására, eredményének megállapítására - az e 

rendeletben előírt kiegészítésekkel és eltérésekkel - a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9. § 

 

(1) A népi kezdeményezés és a helyi népszavazás indítványozása érdekében minden 

Albertirsán állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár jogosult aláírásokat 

gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés céljából szervező munkát végezni. 

(2) Nem gyűjthető aláírás: 

a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre 

irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése 

közben, 

b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő 

személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
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c) tömegközlekedési eszközön, 

d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom megszegésével gyűjtött aláírások érvénytelenek. 

10. § 

(1) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. 

Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepelhet. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos 
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oldalon kell szerepelniük.
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(2) 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. 

(3) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el. 

11. § 

(1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - 

hitelesítés céljából - be kell nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. 

(2) Az aláírásgyűjtő ív hitelesítésekor a választási iroda vezetője köteles az ívre ráírni, 

hogy hány aláírás esetén lesz kötelező a helyi népszavazás kiírása, illetőleg a népi 

kezdeményezés tárgyalása. 

 

(3) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő 

ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. 

A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek. 

12. § 

(1) A polgármester a helyi népszavazásra, valamint a népi kezdeményezésre irányuló 

állampolgári kezdeményezést a beérkezéstől számított 8 napon belül átadja a Helyi 

Választási Bizottságnak. 

(2) A Választási Bizottság gondoskodik az aláírások ellenőrzéséről. 

(3) A Helyi Választási Bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről 

haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. 

13. § 

A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést - sorszámozva - egy 

szavazólapon kell feltüntetni.  

14. § 

(1) A népszavazás eredményéről a Helyi Választási Bizottság tájékoztatja a 

polgármestert. 

(2) A képviselő-testület a legközelebbi ülésén a népszavazás eredményét határozatba 

foglalja. 

(3) A népszavazás eredményéről a lakosságot tájékoztatni kell. 

15. § 
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A helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos költségek az önkormányzat 

költségvetését terhelik. 

16. § 

Ez a rendelet 2004. június 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Albertirsa Nagyközség Önkormányzatának 6/1992.(III.25.) és a 13/1997.(VI.11.) 

rendelete.  

 

Fazekas László sk. Kovács Zoltánné sk. 

polgármester jegyző 

 

                                                                       

                                                                                        

Egységes szerkezetbe foglalva 2010. augusztus 10. 

 

Kovács Zoltánné dr. 

      jegyző 

 

 

 


