
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

48/1999.(XII.23.) sz. rendelete 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről. 

 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV tv.  16.§. (1) és 50.§. (2) bek. alapján, figyelemmel az 1990. évi 
LXV. tv. IV. fejezetére, valamint a mód. 1997. évi C. törvényre, továbbá a 16/1995. (VI.22.) 
sz. önkormányzati rendelet (SZMSZ) 63. §-ra a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I.FEJEZET 
 
 

1./ A helyi népszavazás: 
  
1.§. (1)  A helyi népszavazásban résztvevőkre a helyi népszavazás érvényességének és 

eredményességének megállapítására, a népszavazás kötelező kiírására, az 
elrendelésre, az elrendelés korlátaira, a kezdeményezők körére a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 45-47. §. (1) bek. a-c./ pontjait, a 47. 
§. (2) bekezdést kell alkalmazni. 
Az alkalmazás során a kezdeményezők körénél e rendelet 1. §. (2) bekezdésére is 
figyelemmel kell lenni. 

(2) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
- a választópolgárok legalább 10 %-a 
 

 2. §.        A helyi népszavazás lebonyolítását a választási eljárásról szóló mód. 1997. évi  C. 
tv. XV. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani. A végrehajtás során e 
rendelet III. fejezetére is figyelemmel kell lenni. 

 
 

II. FEJEZET 
 
 

2./ Népi kezdeményezés 
 
3. §. (1) Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan ügy, 

amelynek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 
  

(2) A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a 
választópolgárok 5 %-ánál nem kevesebb számú választópolgár indítványozott  
A választópolgárok 5 %-ánál nem kevesebb számú választópolgár a népi 
kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. 
 

          (3) A helyi népi kezdeményezés lebonyolítását a választási eljárásról szóló mód. 1997.  
évi  C. tv. XVI. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani. A végrehajtás során e 
rendelet III. fejezet 5. §-ára is figyelemmel kell lenni. 

 
 



III. FEJEZET 
 
 

3./  A helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételei, az eljárás rendje: 
 
 
4. §. (1)   A helyi népszavazás időpontját a képviselőtestület a népszavazás elrendelésével 

egyidejűleg tűzi ki. A képviselőtestület  minősített szótöbbséggel határozattal dönt; 
 

a./  a népszavazásra bocsátandó kérdés tárgyában 
b./ a népszavazás időpontjáról 
 

(2) A népszavazást az elrendeléstől számított 72 napon belül le kell folytatni. 
 
5.§. (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden 

Fegyverneken lakóhellyel rendelkező választópolgár –az állampolgárok zaklatása 
nélkül- jogosult aláírásokat gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés céljából szervező munkát 
végezni. Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az, aki 
tanköteles korú, illetve aki a településen sem lakóhellyel sem tartózkodási hellyel nem 
rendelkezik. 

 
       (2) Nem gyűjthető aláírás: 
              

 a./ munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból illetőleg munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben. 
b./ a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő 
személyektől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben. 

  c./ tömegközlekedési eszközön 
  d./ a helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében. 
 
6.§. (1) A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján a 
  helyi választási bizottság állapítja meg, melyről a polgármestert tájékoztatja. 
 

(2)  A képviselőtestület a legközelebbi ülésén a népszavazás eredményét határozatba 
foglalja és dönt az eredmény kihirdetésének módjáról. 

 
 
  

IV. FEJEZET 
 
4./ Záró rendelkezések 
 
7.§. (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés költségei az önkormányzat költségvetését  
             terhelik. 
 

(2)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 23/1992. (VIII.27.) 
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
 
                       Huber Ferenc                                                          Buzás Istvánné 
                       polgármester                                                                   jegyző 


