Letenye Város Önkormányzatának
11/1999. (VI. 16.) számú rendelete
a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésr l
Letenye Városi Önkormányzat Képvisel testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az
1997. évi C. törvényben foglaltaknak megfelel en a helyi önkormányzás közvetlen
végrehajtása céljából a következ rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Letenye városban a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt,
aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult. A helyi népszavazásban, népi
kezdeményezésben a részvétel joga – külön törvény szerint – megilleti a Magyar
Köztársaság területén bevándoroltként él nem magyar állampolgárt is, ha a
népszavazás napján az ország területén tartózkodik, feltéve, ha az a magyar jog szerint
nagykorú.
(2) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés tárgya csak a helyi képvisel testület
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
2. §
(1) A helyi képvisel testület helyi népszavazást köteles kiírni:
a./ társult képvisel testület alakítása, a társult képvisel testületb l való kiválás,
továbbá
b./ abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
(2) A képvisel testület helyi népszavazást rendelhet el
a./ a képvisel testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet meger sítésére.
(3) Nem rendelhet el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésr l való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illet leg mérték ket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képvisel testület hatáskörébe tartozó szervezeti, m ködési, személyi
kérdésekben, a képvisel testület feloszlatásának kimondásáról.
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3. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhet:
a./ a képvisel k legalább egynegyede,
b./ a képvisel testület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezet testülete,
d./ a választópolgárok 25 %-a.
(2) A képvisel testület köteles kit zni a helyi népszavazást, ha azt a helyi
választópolgárok 25 %-a kezdeményezte.
4. §
(1) Érvényes a helyi népszavazás, ha a választópolgárok több mint fele szavazott.
(2) Eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
5. §
(1) A népszavazás eredménye kötelez a képvisel testületre.
(2) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képvisel testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül
akkor sem lehet kit zni, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
6. §
(1) Népi kezdeményezést
polgármesternek.

a

választópolgárok

legalább

10%-a

nyújthat

be

a

(2) A képvisel testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok 10 %-a indítványozott.

II. fejezet
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási szabályai
7. §
(1) A helyi népszavazás lebonyolítására és az eredmények megállapítására az 1997. évi C.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A helyi népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgy jt ívek tartalmazzák a
helyi népszavazáson megválaszolást (döntést) igényl kérdést (kérdéseket).
8. §
(1) Az aláírásgy jt ívek egy példányát az aláírásgy jtés megkezdése el tt – hitelesítés
céljából – be kell nyújtani a Helyi Választási Iroda vezet jéhez.
(2) A Helyi Választási Iroda vezet je a jogszabályi feltételeknek megfelel aláírásgy jt
ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az
aláírásgy jt ív hitelesítését, ha
a./ a kérdés nem tartozik a képvisel testület hatáskörébe,
b./ a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,
c./ ugyanabban a kérdésben 1 éven belül népszavazást tartottak,
d./ az aláírásgy jt ív nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek.
(3) A népszavazás kit zésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgy jt ív
hitelesítését követ 1 hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez.
(4) Az aláírások ellen rzésér l a Helyi Választási Bizottság gondoskodik. A Helyi
Választási Bizottság elnöke az aláírások ellen rzésének eredményér l haladéktalanul
értesíti a polgármestert.
9. §
(1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a
- Választási Bizottság elnökének az aláírások ellen rzésének eredményér l szóló
tájékoztató kézhezvételét,
- a nem állampolgári kezdeményezés esetén, annak benyújtását
követ legközelebbi ülésnapon bejelenti.
(2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésr l a polgármester bejelentését
követ 30 napon belül kell döntenie a képvisel testületnek, illet leg ezzel egyidej leg
kell gondoskodnia a népszavazás id pontjának kit zésér l.
(3) A népszavazás elrendelésér l, illetve id pontjának kit zésér l szóló határozat
közzétételére a helyi kábeltelevízióban, illetve a hirdet táblákra kifüggesztve kerül
sor.
(4) A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyz könyvei alapján a
Helyi Választási Bizottság állapítja meg.
(5) A Helyi Választási Iroda vezet jének a népszavazás kezdeményezés aláírásgy jt
íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a helyi bírósághoz lehet kifogást
benyújtani.
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III. fejezet
Záró rendelkezések
10. §
(1) Jelen rendelet 1999. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az azt követ lakossági
kezdeményezésre kell alkalmazni.
(2) Ezen id ponttól hatályát veszti Letenye Város Önkormányzatának 5/1991. (IX. 29.) számú
rendelete.
(3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Letenye, 1999. június 16.

Rostonics László s.k.
polgármester

dr. Csóti Jen s.k.
városi jegyz

4

