Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1996. /IX.27./
képviselő-testületi rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi kialakult demokratikus kinyilvánítási lehetőségének biztosítása érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében és az 50. §. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi népszavazás és népi kezdeményezés végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §.
/1/

A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvétel Dorog Város választójoggal rendelkező polgárainak alkotmányos joga,
amely közvetlen részvételt biztosít a helyi hatalom gyakorlásában.

/2/

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden választópolgár jogosult - közterületen is - aláírásokat
gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni.

/3/

Nem gyűjthető aláírás munkahelyen és munkaviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben illetve egészségügyi
intézmény betegellátó részlegeiben, valamint szeszesitalt forgalmazó
vendéglátó egységekben.

/4/

Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervezhető be az aki
tanköteles korú, illetve aki Dorog városban lakóhellyel nem rendelkezik.
A helyi népszavazás
2. §.

/1/
/2/

Helyi népszavazást olyan ügyben lehet kezdeményezni, amely a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti
a./ a képviselők legalább egynegyede
b./ a képviselő-testület bármelyik bizottsága
c./ helyi társadalmi szervezet vezető testülete

d./ a település választópolgárainak legalább 20 %-a.
-2/3/

A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a
település választópolgárainak legalább 5 %-a kezdeményezte.

3. §.
/1/

A helyi népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést írásban kell
benyújtani a polgármesterhez.

/2/

A helyi népszavazást a választópolgárok aláírásgyűjtő íven kezdeményezhetik, melynek tartalmaznia kell:
a./ a népszavazásra bocsátandó kérdés megfogalmazását és a csatlakozásiszándék kinyilvánítását,
b./ a sorszámot, a csatlakozó személy olvasható nevét, lakcímét születési évét, hónapját, napját, anyja nevét és sajátkezű aláírását.
A népszavazásra bocsátandó kérdést és a csatlakozási szándék
kinyilvánítását az aláírásgyűjtő ív minden oldalán fel kell tűntetni.

/3/
/4/

A helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést
/aláírásokat tartalmazó gyűjtőíveket / a jegyző az átvételtől számított
három napon belül köteles alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni,
mely kiterjed az e rendeletben előírt számszerűségi követelmény
érvényesítésére, valamint a a gyűjtőívet aláíró választópolgároknak
a választók nyilvántartásának adatai alapján történő azonosítására.
Az ellenőrzési eljárás eredményéről a jegyző írásban tájékoztatja a
polgármestert.
4. §.

/1/

A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület
leközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.

/2/

A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a képviselő-testület megállapítja a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket és
intézkedik a népszavazás elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módön történő közzétételéről.

/3/

A képviselő-testület a helyi népszavazást elrendelő határozatban - a
kezdeményezők szándékának megfelelően - meghatározza a helyi
népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét és kitűzi a népszavazás

időpontját.

- 3/4/

A helyi népszavazás elrendeléséhez a - 2. §. /2/ bekezdésének kivételével a - jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata
szükséges.
5. §.

A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására kialakított
szavazókörökben kell lefolytatni.
6. §.
/1/

A helyi népszavazást az alábbi szervek bonyolítják le:
- szavazatszámláló bizottságok
- a helyi választási bizottság

/2/

A szavazatszámláló bizottság összetétele és jogai azonosak a módosított
1990. évi LXIV. törvény /továbbiakban: Vjt./ alapján létrehozott
bizottságokéval.
7. §.

/1/

A választók nyilvántartására és a helyi népszavazás lebonyolítására a
Vjt. rendelkezését kell értelemszerűen alkalmazni.

/2/

A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
8. §.

/1/

A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a település választópolgárainak több mint a fele szavazott, akkor eredményes, ha a szavazók több,
mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

/2/

Amennyiben a szavazólap több kérdést tartalmaz, az eredményesség
feltételeit pontonként kell vizsgálni.

/3/

A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.

- 4 /4/

Ugyanabban a kérdésben a helyi népszavazást kitűzni egy éven belül
nem lehet, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

/5/

A népszavazás eredményét - a polgármester előterjesztése alapján - a
képviselő-testület a szavazást követő ülésén határozatba foglalja.
9. §.

A helyi népszavazást nem lehet kitűzni a helyi önkormányzati és az országgyűlési választások idejére és azok időpontját megelőző, valamint az azt követő három hónapon belül.

10.§.
Népi kezdeményezés
/1/

Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető a
települést érintő minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

/2/

A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárai
legalább 5 %-ának indítványa szükséges.
11. §.

/1/

A népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtőívnek a népi kezdeményezés által döntésre javasolt ügy mellett tartalmaznia kell a csatlakozási szándék kinyilvánítását továbbá az e rendelet 3. §. /2/ b. pontjában meghatározottakat.

/2/

A népi kezdeményezésre bocsátandó kérdés a csatlakozási szándék ki-

nyilvánítását az aláírásgyűjtő ív minden oldalán fel kell tűntetni.

- 5 /3/

A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki
az előírtnál kevesebb számú választópolgártól érkező, illetve nem a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy megtárgyalását indítványozó
kezdeményezést határozattal elutasítja.

/4/

A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról legközelebbi
ülésén de legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.

/5/

A képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést, amelyet a választópolgárok legalább 5 %-a indítványozott.

Vegyes rendelkezések
12. §.
A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és a népi kezdeményezés
eredményéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

13. §.
A e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. tv. népszavazásra és népi kezdeményezésre
vonatkozó előírásait, továbbá a helyi képviselők és polgármesterek választásáról szóló módosított 1990. évi LXIV. tv. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

14. §.
/1/

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetés napja: 1996. okt. 1.
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/2/

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/1995. /V.26./ sz. rendelet 78. §. /1/ bekezdésének szövege az alábbiak szerint kiegészül.
"A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv. IV. fejezete és a 12/1996. /IX.28./ önk. sz. rendelet
tartalmazza.

/3/

Jelen rendeletet a Városi Könyvtárban valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezési Osztályán történő elhelyezéssel közzé kell tenni.

Dorog, 1996. szeptember 27.

Dr. Tittmann János
polgármester

Tallósi Károly
jegyző

