
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2003.(II.7.) 
r e n d e l e t e 

 
 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
 

(a módosítással egységes szerkezetben) 
 
Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 50.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján – a helyi önkormányzás közvetlen megvalósítása érdekében - a helyi népszavazás-
ról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános szabályok 
 
1. § Csorvás Nagyközségben a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvé-
telre az a választópolgár jogosult, aki a helyi önkormányzati választásokon választójoggal 
rendelkezik. 
 
2. § (1) Helyi népszavazást a Ötv. 47.§. (1) bekezdése a., b. és c. pontjaiban felsoroltakon 
kívül a polgármesternél kezdeményezheti a választópolgárok 25 %-a. 
 
(2) A Képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a (1) bekezdésében meg-
határozott számú választópolgár kezdeményezte. 
 
(3) Népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthat be a választópolgárok 10 %-a. 
 
(4) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melynek tárgya 
olyan ügy, amelynek az eldöntése a hatáskörébe tartozik, és amelyet a (3) bekezdésben meg-
határozott számú választópolgár nyújtott be. 
 
(5) A helyi népszavazás kitűzéséhez illetve a nép kezdeményezés megtárgyalásához szüksé-
ges választópolgárok létszámát a helyi népesség-nyilvántartási adatok alapján kell megállapí-
tani. 
 
3. § (1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés alapján a helyi népszavazás kiírásáról 
a Képviselő-testület határozattal dönt. 
 
(2) A Képviselő-testület a népszavazás kiírásáról szóló határozatában: 

- meghatározza a népszavazásra feltett kérdés szövegét, 
- kitűzi a szavazás időpontját. 

 
4. § A helyi népszavazás 
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és 
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ 
adott. 
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II. fejezet 

 
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási rendje 

 
5. § (1) A helyi népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés indítványozását tartalmazó alá-
írásgyűjtő ívek 1 példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt hitelesítés céljából be kell 
nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez. 
 
(2) Az aláírásgyűjtő ívnek tartalmaznia kell: 

- a helyi népszavazásra, népi kezdeményezésre javasolt kérdés pontos megfogalmazását 
az aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán, 

- a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosító-
ját és saját kezű aláírását, 

- az aláírásgyűjtő polgár aláírását. 
 
(3) A helyi választási iroda vezetője az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről a 
benyújtástól számított 15 napon belül határozattal dönt, majd a határozata jogerőre emelkedé-
sét követően az aláírásgyűjtő ívet hitelesítési záradékkal látja el. 
A hitelesítési záradék tartalmazza: 

- a hitelesítő megnevezését, 
- a hitelesítő határozat jogerőre emelkedésének napját, 
- a választópolgárok azon számának meghatározását, amely számú választópolgár kez-

deményezésére a Képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, illetve köteles 
megtárgyalni a népi kezdeményezést, 

- a helyi választási iroda vezetőjének aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 
(4) A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári indítványt, illetőleg népi kezdemé-
nyezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő 1 hónapon belül egyszer lehet benyújtani a 
polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek. 
 
(5) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. Az aláírások ellenőr-
zése az érvényesnek tekinthető aláírások számának statisztikai és matematikai módszerekkel 
történő megállapítását jelenti a helyi népszavazás kezdeményezését, illetőleg a népi kezdemé-
nyezést aláíró állampolgárok személyi adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, to-
vábbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú állampolgárok nyilvántartása adatainak fel-
használásával. 
 
(6) Az aláírások ellenőrzésének eredményét a helyi választási bizottság haladéktalanul írásban 
közli a polgármesterrel. 
 
6. § Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották 
be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt állapította 
meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el e rendelet 2.§. (1) bekezdésében foglaltak 
szerint meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja. 
 
7. § A helyi népszavazás kiírását elrendelő határozatot, a helyi népi kezdeményezés tárgyát 
képező ügyet, valamint a szavazás napját, idejét, továbbá a szavazóhelyiségek és a helyi vá-
lasztási bizottság székhelyét, címét a helyben szokásos módon, azaz a községi hirdetőtáblá-
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kon, hangosbemondón keresztül történő hirdetés, valamint a községháza épületében elhelye-
zett hirdetmény útján kell közhírré tenni. 
 
8. § (1) 1 A népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre 
vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy 
követő napra. 
 
(2) A helyi népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) a szavazólapon a Képviselő-testület által 
meghatározott szöveg szerint kell szerepeltetni. 
 
9. § (1) A helyi választási iroda vezetője a helyi népszavazás kitűzését követő 15 napon belül 
összeállítja a választójoggal rendelkező állampolgárok jegyzékét. 
 
(2) A helyi népszavazásra elkészített névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal – 8 napra 
– közszemlére kell tenni. 
 
(3) A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről a szavazás napja előtti  9. és 16. nap kö-
zött kell értesítő megküldésével tájékoztatni. 
 
(4) A módosított névjegyzék a szavazás napja előtti 2. nap 16.00 óráig tekinthető meg a pol-
gármesteri hivatalban. 
 
10. § (1) 2 A helyi népszavazáson a településen az alábbi választási bizottságok működnek: 

- szavazatszámláló bizottságok, és a 
- helyi választási bizottság. 

 
(2) A választási bizottságokba a helyi népszavazást kezdeményezők választási bizottságon-
ként egy közös megbízottat delegálhatnak. 
 
11. § (1) 3 A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati eljárásra a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény X. fejezetében, valamint 146. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
 
(2) 4 
 
12. § A helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatban felmerült költségek az 
önkormányzati költségvetést terhelik. 
 
13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a helyi népszava-
zásról és népi kezdeményezésről szóló 10/1991.(IX.5.) önkormányzati rendelet hatályát vesz-
ti. 
 
 
 Szilágyi Menyhért Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2003. február 7-én. 

                                                 
1 A 8. § (1) bekezdését a 17/2005.(X.7.) önk. rendelet módosította. 
2 A 10. § (1) bekezdését a 17/2005.(X.7.) önk. rendelet módosította. 
3 A 11. § (1) bekezdését a 17/2005.(X.7.) önk. rendelet módosította. 
4 A 11. § (2) bekezdését a 17/2005.(X.7.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül. 


