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Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. (továbbiakban: Ötv.) 50.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján eleget téve a SZMSZ-ről szóló 5/1999.(IV.19.) sz. rendelete 4.§.-ban előírtaknak, a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelekezések
1.§.
(1) A népszavazás és népi kezdeményezés a község választópolgárainak, illetve a
választópolgárok közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít
a hatalom gyakorlásában.
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki az
önkormányzati választáson választójoggal rendelkezik.
(3) A népszavazás és népi kezdeményezés választópolgárok által történő kezdeményezése
esetén a (2) bekezdés szerinti választójogának az aláírásgyűjtő ív aláírásakor már fenn
kell állni.
II. Helyi népszavazás
2.§.
(1) A helyi népszavazás kiírását a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselők legalább egynegyede,
b./ a képviselő-testület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d./ a választópolgárok 15%-a, lakott területrész átadása kérdésében az ott élő
választópolgárok 25%-a.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bekezdés d./
pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
3.§.
(1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a./ a településnek területével határos másik megyéhez történő átcsatolására
irányuló kezdeményezése,
b./ a községegyesítésnek és községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,

c./ új község alakításának kezdeményezése,
d./ társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás,
továbbá
e./ abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
(2) Az (1) bekezdés a./-c./ pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választópolgárai vehetnek részt.
4.§.
A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ önkormányzati rendelet megerősítésére.
5.§.
Nem rendelhető el népszavazás:
a./ költségvetésről való döntésre,
b./ helyi adónemeket, illetve mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szevezeti, működési, személyi
kérdésekben, a képviselő-testület feloszlatásának kimondásában.
6.§.
(1) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az áláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés
céljából – be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.
(2) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.
(3) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. A bizottság
elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a
polgármestert.
(4) Az aláírásgyűjtő íveket az aláírások ellenőrzését, illetve a jogorvoslati eljárás
befejezését követő 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.
7.§.
(1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést az aláírások
ellenőrzéséről szóló tájékoztatás kézhezvételét, nem állampolgári kezdeményezés
esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésen bejelenti.
(2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármesteri bejelentést
követő 30 napon belül dönteni kell.
(3) A népszavaszás időpontját a képviselő-testület a népszavazás elrendelésével
egyidejűleg tűzi ki.

(4) A népszavazás elrendeléséről a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló
határozatot az önkormányzati hirdetőtáblákon közzé kell tenni.
8.§.
(1) A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több, mint a fele szavazott,
b./ eredményes, ha a szavazóknak több, mint a fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.
(2) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.
(3) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képviselő-testület dönthet.
(4) Ugyanabban a kérdésben a helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor
sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
III.
Népi kezdeményezés
9.§.
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan úgy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (Ötv. 49.§.(1) bek.).
(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok 10 %-a indítványozott és az általuk aláírt ívet a polgármesterhez
benyújtották.
(3) A képviselő-testület köteles megtárgyalni a népi kezdeményezést, melyet a (2)
bekezdésben meghatározott számú választópolgár indítványozott.
10.§.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés költségei az önkormányzat költségvetését
terhelik.
11.§.
Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv-nek a helyi népszavazásra és a
népi kezdeményezésre vonatkozó, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

IV.
Záró rendelkezések
12.§.
(1) E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján a rendelet
kifüggesztésével gondoskodik.
Balatonszemes, 2002. november 25.
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