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Vámosszabadi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

14/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok helyi 
közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában. 
(2) A településen a választópolgárok az önkormányzáshoz való jogaikat közvetlenül helyi népszavazáson 
való részvételükkel és népi kezdeményezéssel is gyakorolják.  
(3) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi önkormányzás kivételes formája, amelyet a község 
egészét érintő, nagy jelentőségű kérdésekben indokolt gyakorolni. 
(4) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden állampolgár jogosult – 
közterületen is – aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés céljából szervező munkát végezni. 
 

 
A HELYI NÉPSZAVAZÁS 

 
2. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél az Ötv. 47. § (1) bekezdés a-c) pontban írtakon túlmenően 
választópolgárok 25%-a kezdeményezheti. 
(2) A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés megfogalmazására is 
javaslatot kell tenni.  
(3) Amennyiben a kezdeményezés az arra nem jogosult személyektől, vagy szervektől érkezik, vagy ha az e 
rendeletben előírtaknál kevesebb a kezdeményező választópolgárok száma, illetve ha az állampolgári 
kezdeményezést késve nyújtották be, a kezdeményezést a polgármester elutasítja. 
 
3. § (1) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 25%-a 
kezdeményezte.  
(2) A Képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában meghatározza a helyi 
népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét.  
 
4. § (1) A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra valamennyi választópolgár 
egyértelműen tudjon válaszolni.  
(2) A népszavazás során eldöntendő kérdéseket sorszámozva, egy szavazólapon kell feltüntetni.  
 
5. § (1) A népszavazás eredménye kötelező a Képviselő-testületre. 
(2) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a Képviselő-testület 
dönthet.  
(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem lehet kitűzni, még akkor sem, ha a helyi 
népszavazás korábban eredménytelen volt. 
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A HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 
6. § (1) Népi kezdeményezést a polgármesterhez a választópolgárok 10 %-a írásban nyújthat be.  
(2) A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelműen kell meghatározni a döntésre javasolt ügyet.  
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben előírtnál kevesebb a kezdeményező választópolgárok száma, vagy 
olyan ügyben terjesztették elő, amely nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe, illetőleg a 
megtárgyalása olvashatatlanság, adat azonosíthatatlanság okából nem lehetséges, a kezdeményezést a 
polgármester határozattal elutasítja és e döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
 
 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 
7. § A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot, a népi kezdeményezés tárgyát képező ügyet, 
valamint a népszavazás és a népi kezdeményezés eredményét a helyben szokásos módon kell tenni. 

8. § A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi kiadás az 
Önkormányzat költségvetését terheli. 

9. § A rendelet 2. és 6. §-aiban meghatározott kezdeményező választópolgárok számát a kezdeményezés 
benyújtásának napján nyilvántartásban szereplő összes választópolgár számához kell viszonyítani. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 10. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzati Képviselő-
testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezéséről szóló 10/1992. (XII. 10.) önkormányzati 
rendelete. 

 
Vámosszabadi, 2013. december 23.  
 
 
 
  Réti Csaba                                                                                        dr. Torma Viktória                       
polgármester                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve 
Vámosszabadi, 2013. december 23.                                                                                        
 
                                      dr. Torma Viktória 
                                                                                                                      jegyző 
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Általános indokolás 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálata szükséges az önkormányzáshoz való jog 
biztosítása érdekében. 

  

Részletes indokolás 

  

1. §-hoz 

 Általános rendelkezések 

2-5. §-okhoz 

  

A helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

  

6. §-hoz 

  

A helyi népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

 

7-9. §-okhoz 

  

Eljárási szabályokat tartalmaz. 

10. §-hoz 

  

Hatályba léptető és záró rendelkezések. 


