
Sárospatak Város Képviselı-testülete 
 

10/1998. (VI. 5.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl 
 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete, hogy Sárospatak város lakossága a város életét  érintı 
legfontosabb kérdésekben véleményét közvetlenül kifejezve dönthessen  az Ötv. 50. § (2) 
bekezdésében írt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Helyi népszavazás a választásra jogosult állampolgárokhoz intézett kérdés valamely helyi 
politikai, gazdasági és egyéb társadalmi probléma megoldásáról. 
 
(2) Népi kezdeményezés meghatározott számú választópolgár kérése a képviselı-testülethez a 
testület hatáskörébe tartozó ügy eldöntésére. 
 

2. § 
 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
 

a) a választópolgárok 20 %-a, 
b) a települési képviselık legalább 1/4-e, 
c) a képviselı-testület bármely bizottsága, 
d) helyi társadalmi szervezet vezetı testülete. 

 
(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a népszavazást, ha a választópolgárok 20 %-a kérte. 
 
(3) Valamely  településrészt érintı kérdésben helyi népszavazást akkor tőz ki a képviselı-
testület, ha az adott településrészen lakó választópolgárok 20 %-a kérte. 
 
(4) Nem rendelhetı el helyi népszavazás: 
 

a) a költségvetésrıl való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
c) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, személyi 

kérdésekben, a képviselı-testület feloszlatásának a kimondásáról. 
 

3. § 
 
A képviselı-testület a népi kezdeményezést akkor köteles megtárgyalni, ha azt a 
választópolgárok 10 %-a, valamely településrészt érintı népi kezdeményezés esetében az 
adott településrészen lakó választópolgárok 10 %-a kérte. 
 

4. § 
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(1) Népi kezdeményezés és helyi népszavazás indítványozása érdekében minden 
Sárospatakon állandó lakással rendelkezı választópolgár jogosult aláírásokat győjteni, illetve 
aláírásgyőjtés céljából szervezımunkát végezni. 
 
(2) Nem győjthetı aláírás: 
 

a) munkahelyen munkaidıben vagy munkaviszonyból, illetıleg 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési 
kötelezettség teljesítése közben, 

b) a fegyveres erıknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévı 
személytıl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, 

c) tömegközlekedési eszközön, 
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, 
e) egészségügyi intézmény betegellátó részlegében. 

 
(3) Aláírásgyőjtés céljára közremőködıként sem szervezhetı be az, aki tanköteles korú, 
illetve aki a településen sem állandó, sem ideiglenes lakással nem rendelkezik. 
 

5. § 
 
(1) Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdések), illetve a 
népi kezdeményezés tárgyának megfogalmazásával kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel 
azonos oldalon kell szerepelniük. 
 
(2) Az aláírásgyőjtı ívek egy példányát az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt - hitelesítés 
céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetıjéhez. 
 
(3) A helyi választási iroda vezetıje az aláírásgyőjtı ívet a benyújtástól számított 15 napon 
belül hitelesíti. Megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha 
 

a) a kérdés nem tartozik a képviselı-testület hatáskörébe, 
b) a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani, 
c) ugyanabban a kérdésben 1 éven belül népszavazást tartottak, 
d) az aláírásgyőjtı ív nem  felel meg a választási eljárásról szóló törvényben 

foglalt követelményeknek. 
 
(4) Az aláírásgyőjtı íveken a saját kező aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenırzése 
céljából – fel kell tüntetni a kezdeményezı olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint 
személyi azonosítóját. 
 
(5) Az aláírásgyőjtı ívet az aláírásgyőjtı polgárnak alá kell írnia. 
 
(6) A személyi adatokat tartalmazó aláírásgyőjtı ívekrıl másolatot készíteni tilos. 
 

6. § 
 
A népszavazás kitőzésére, illetıleg a népi kezdeményezésre irányuló állampolgári 
kezdeményezés aláírásgyőjtı íveit az ív hitelesítését követı 1 hónapon belül egyszer lehet 
benyújtani a polgármesternek. 
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7. § 
 
(1) A polgármester a helyi népszavazásra, valamint népi kezdeményezésre irányuló 
aláírásgyőjtı íveket az átvételtıl számított 3 napon belül átadja a választási bizottságnak. 
 
(2) A választási bizottság - a helyi választási iroda közremőködésével - gondoskodik az 
aláírások hitelesítésérıl, melynek során az aláíró állampolgárok adatait azonosítja a helyi 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival a választójogosultság és a lakóhely 
megállapítása céljából. 
 
(3) Ha az aláírások ellenırzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások 
eredetiségét illetıen és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja a 
kezdeményezés  érvényességét, a választási bizottság a helyi választási iroda vezetıje útján a 
személyazonosságot is ellenırizheti. 
 
(4) A hitelesítést 20 nap alatt kell lefolytatni, melynek eredményérıl a választási bizottság 
elnöke haladéktalanul írásban tájékoztatja a polgármestert. 
 

8. § 
 
(1) A polgármester a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést, illetve a népi 
kezdeményezést a választási bizottság tájékoztatásának kézhezvételét, nem állampolgári 
népszavazási  kezdeményezés esetén a benyújtását követı legközelebbi ülésnapon  bejelenti a 
képviselı-testületnek. 
 
(2) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrıl a képviselı-testületnek a 
polgármester bejelentését követı 30 napon belül dönteni kell. 
 
(3) A képviselı-testület a népszavazás elrendelésével egyidejőleg kitőzi a népszavazás 
idıpontját. A népszavazást legkésıbb 35 nappal a szavazás napja elıtt kell kitőzni. 
 
(4) A népszavazás elrendelésérıl és a népszavazás idıpontjának kitőzésérıl szóló határozatot 
a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
 
(5) Eredményes népi kezdeményezés esetén a bejelentéssel egyidejőleg dönteni kell a népi 
kezdeményezés tárgyában, illetıleg 30 napon belül, amennyiben indokolt, a tárgyalás 
elıkészítése - bizottság felkérése, ad hoc bizottság létrehozása. 
 

9. § 
 
(1) A helyi népszavazást a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok - a választási 
iroda közremőködésével - bonyolítják le. 
 
(2) A helyi népszavazásban  résztvevı  választópolgárokat a választási eljárásról szóló 
törvény alapján nyilvántartásba kell venni. A választók nyilvántartását a Polgármesteri 
Hivatalban 8 napra közszemlére kell tenni, s ennek idıpontját ki kell  hirdetni. Ezzel 
egyidejőleg a népszavazás elrendelésérıl, továbbá a szavazás napjáról és a szavazóhelyiség 
címérıl a választópolgárokat tájékoztatni kell. 
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(3) A helyi népszavazásban az  vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson 
választójogosult. 
 

10. § 
 
A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselık választására kialakított 
szavazókörökben kell lefolytatni. 
 

11. § 
 
(1) A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell megfogalmazni, hogy arra 
egyértelmően lehessen válaszolni. 
 
(2) A népszavazás során eldöntendı valamennyi kérdést egy szavazólapon kell - sorszámozva 
- feltüntetni. 
 

12. § 
 
(1) A népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha: 
 

a) a választópolgároknak több mint a fele szavazott, 
b) az érvényesen szavazók több mint a fele a megfogalmazott kérdésre 

(kérdésekre) azonos választ (válaszokat) adott. 
 
(2) A népszavazási eredményt a szavazatszámláló bizottságok jegyzıkönyvei alapján a 
választási bizottság állapítja meg. Az eredményt a helyben szokásos módon közzéteszi és 
egyidejőleg írásban tájékoztatja a képviselı-testületet is. 
 
(3) A népszavazás eredménye kötelezı a képviselı-testületre. Eredménytelen helyi 
népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselı-testület dönthet. 
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást 1 éven belül nem lehet kitőzni akkor sem, ha a 
népszavazás eredménytelen volt. 
 

13. § 
 
A helyi választási iroda vezetıjének a népszavazás kezdeményezés és a népi kezdeményezés 
aláírásgyőjtı íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a Sátoraljaújhelyi Városi 
Bírósághoz lehet kifogást benyújtani. 
 

14. § 
 
A helyi népszavazás költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.  
 

15. § 
 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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16. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésrıl szóló 2/1995. (I.20.) számú rendelet hatályát veszti. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Dr. Klinga Ágnes s.k.      Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
jegyzı        polgármester 

 
 
Hitelesítem: 
 
 


