EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5/1992. (IV. 2.) ÖK. rendelete
a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
Az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései értelmében a helyi
önkormányzás joga a község választópolgárait illeti meg. Az önkormányzati jogok közvetlen
gyakorlásának lehetővé tétele érdekében az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a
képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre azok a választójoggal
rendelkező állampolgárok jogosultak, akik Eplényben állandó lakóhellyel, vagy hétvégi
házzal rendelkeznek.
2. §
A népi kezdeményezésben és a népszavazás állampolgári kezdeményezésben résztvevő
személyeknél a választójogosultsági feltételeknek a kezdeményezés időpontjában fenn kell
állni.
3. §
A népi kezdeményezés és a népszavazás indítványozása érdekében minden állampolgár
jogosult – közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetve aláírás céljából szervezőmunkát
végezni.
4. §
(1) A népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület a legközelebbi ülésen, de
legkésőbb egy hónapon belül határoz.
(2) A népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül meg kell tartani. A
népszavazás egymást követő napokra is kitűzhető.
5. §
(1) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen népszavazás
esetén a szavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet.
(2) Ugyanabban a kérdésben a népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a
népszavazás eredménytelen volt.
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6. §
A népszavazással és a népi kezdeményezéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget az 1990.
évi LXV. törvény 51. §-a szabályozza.
II. fejezet
Népszavazás kezdeményezése és elrendelése
7. §
A népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a/ a községi képviselők legalább egynegyede,
b/ a községben működő társadalmi szervezet vezető testülete,
c/ a község választópolgárainak legalább egynegyede.
8. §
(1) A képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 46. § (4) bekezdésében felsorolt
tárgykörök kivételével népszavazást rendelhet el a hatáskörébe tartozó ügyekben.
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a népszavazást az 1990. évi LXV. törvény 46. § (1)
a/, b/, c/ pontjaiban meghatározott esetekben.
III. fejezet
Népi kezdeményezés
9. §
Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek
eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
10. §
Ahhoz, hogy valamely ügy képviselő-testület általi megtárgyalására irányuló javaslat népi
kezdeményezésnek minősüljön, a választópolgárok egyhuszad részének indítványa szükséges.
11. §
(1) A polgármesterhez benyújtott népi kezdeményezés tárgyalásáról a képviselő-testület
legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül dönt.
(2) A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok egytizede indítványozott.
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IV. fejezet
Eljárási szabályok
12. §
(1) A népi kezdeményezést és a népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó
íveken az aláírások mellett fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható nevét, lakcímét.
(2) Valamennyi aláírást gyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdések, illetve a népi
kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni.
13. §
A polgármester a népszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő
íveket 5 napon belül átadja a községi választási bizottság elnökének hitelesítés céljából.
14. §
(1) A községi választási bizottság által végzett hitelesítés az e rendelet által előírt
számszerűség ellenőrzését, valamint az aláíró állampolgároknak az állami népességnyilvántartás adatai alapján történő azonosítását jelenti, kizárólag a választójogosultság és
a lakóhely megállapítása céljából.
(2) Az aláírások eredetiségét érintő alapos gyanú esetén a választási bizottság
szúrópróbaszerűen a személyazonosságot is ellenőrizheti.
(3) A hitelesítés során azonosítási céllal az állampolgár nem idézhető.
(4) A hitelesítést 10 napon belül kell lefolytatni.
(5) A hitelesítési eljárás eredményéről a községi választási bizottság elnöke írásban
tájékoztatja a polgármestert.
(6) A hitelesítési eljárás eredményének megküldését követően a képviselő-testület a 4. § (1)
bekezdésben, illetve 11. § (1) bekezdésben megállapított határidőn belül elbírálja a
népszavazás kezdeményezését, illetve a népi kezdeményezést.
15. §
A népszavazást a képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon belül
olyan időpontra tűzi ki, amely biztosítja a választók nyilvántartásának elkészítésére az 1990.
évi LXIV. törvény által megállapított eljárási szabályok betartását.
16. §
A népszavazás elrendelését a sajtóban közzé kell tenni, illetve a községben ki kell hirdetni.
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17. §
(1) A népszavazásra feltett kérdéseket a képviselő-testület fogalmazza meg úgy, hogy arra
valamennyi állampolgár egyértelműen válaszolni tudjon.
(2) A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést sorszámozva egy szavazólapon kell
feltüntetni.
18. §
Népszavazást parlamenti, illetve az önkormányzati választások időpontját megelőző és ezt az
időpontot követő 3 hónapon belül nem lehet kitűzni.
19. §
(1) A népszavazásban résztvevő választók nyilvántartásának elkészítése és az erről szóló
értesítés az 1990. évi LXIV. törvény II. fejezet előírásainak alkalmazásával a jegyző
feladata.
(2) A helyi rendeletet megerősítő népszavazás esetében az értékeléshez a helyi rendeletet is
mellékelni kell.
20. §
A népszavazás az önkormányzati választásokon kialakított választókerületek és szavazókörök
rendszerében zajlik.
21. §
(1) Az 1990. évi LXIV. törvény a választási szervekre, valamint szavazás rendjére vonatkozó
fejezeteinek rendelkezéseit a népszavazás során értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A választási szervek mellett működő hivatali munkacsoport feladatait a jegyző határozza
meg.
(3) A népszavazás zavaratlan lebonyolításához szükséges technikai feltételek biztosítása a
jegyző feladata.
(4) A népszavazás költségeit – a takarékossági szempontok messzemenő érvényesítése
mellett – a községi önkormányzat fedezi.
22. §
A népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha
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a/ a választópolgárok több mint a fele érvényesen szavazott és
b/ az érvényes szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésekre azonos
választ adott.
23. §
Abban az esetben, ha a szavazólapon több kérdés szerepel, akkor a népszavazás érvényességét
és eredményességét kérdésenként kell vizsgálni.
24. §
Érvényesen szavazni az elfogadott válasz aláhúzásával, vagy bekarikázásával lehet.
25. §
Érvénytelen a szavazat, ha
a/ a borítékban nincs szavazólap,
b/ a borítékban több szavazólap van,
c/ a szavazólapon ugyanazon kérdésnél az IGEN és a NEM szót, illetve a
megszövegezett válaszokat érintetlenül hagyták vagy mindkettő megjelölték.
26. §
(1) A népszavazás eredményét a községi választási bizottság állapítja meg.
(2) A népszavazás eredményét a választási bizottság elnöke a polgármesternek továbbítja.
27. §
(1) A népszavazás eredményét a szavazás befejezésétől számított 3 napon belül
nyilvánosságra kell hozni.
(2) Az eredmény sajtóban történő közzétételéről, illetve a községben való kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
28. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Eplény, 1992. április 2.

Fiskál János
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

