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 7/1991. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A helyi népszavazásról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban 
Ötv) 50§-ban foglalt felhatalmazás alapján a helyi népszavazás feltételeit és eljárási rendjét a 
következők szerint szabályozza: 

1. § Helyi népszavazásban és a helyi népszavazás kezdeményezésében való részvételre az a 
választópolgár jogosult, akinek Pestszentlőrincen, illetve Pestszentimrén állandó lakhelye van. 

2. § (1) A helyi népszavazást a Képviselő-testület rendeli el, minősített (2/3-os, de legalább 
19 igen) többséggel. 

(2) A Képviselő-testület köteles kiírni a népszavazást az Ötv. 46. § (1) a)-d) pontjaiban 
foglalt kérdésekben, valamint minden olyan hatáskörébe tartozó kérdésben, melyet a 
választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezett. 

(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás az Ötv. 46. § (4) a)-c) pontjaiban felsorolt 
kérdésekben. 
3. § (1) Helyi népszavazásra irányuló kezdeményezést a polgármesternél kell írásban 

benyújtani. 
(2) Helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult: 

 a) legalább 10 önkormányzati képviselő, 
 b) a Képviselő-testület bármely bizottsága minősített döntéssel, 
 c) a választópolgárok legalább 10%-a, 
 d) kerületi székhellyel bejegyzett társadalmi szervezet. 

4. § (1) Ha a helyi népszavazást választópolgárok kezdeményezik, akkor a népszavazásra 
bocsátandó kérdést (kérdéseket) is egyértelműen meg kell fogalmazniuk. 

(2) Valamennyi aláírást gyűjtő ívet a népszavazásra vonatkozó kérdés (kérdések) 
megfogalmazásával, továbbá a kezdeményező (kezdeményezők) megnevezésével (lakcím, 
székhely) kell megnyitni. 

(3) A helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívein az aláírások mellett fel kell tüntetni az aláíró 
olvasható nevét, lakcímét és születési évét. 
5. § Ha a helyi népszavazás kezdeményezése nem felel meg a 3-4. §-ban foglaltaknak, 

akkor azt a polgármesternek el kell utasítania. 
6. § (1) A helyi népszavazásra vonatkozó szabályszerű kezdeményezést a polgármester 

köteles a legközelebbi testületi ülés napirendjére felvenni. 
(2) A Képviselő-testület köteles a helyi népszavazásról a hitelesítést követő 30 napon 

belül határozni. 
(3) A helyi népszavazást az elrendeléstől számított két hónapon belül meg kell tartani. 

7. § (1) A polgármester a kerületi választási bizottság és a kezdeményezők által a 
benyújtást követő 8 napon belül választott, 3 tagú hitelesítő bizottság útján gondoskodik az 
aláírásgyűjtő ívek hitelesítéséről.  

(2) A hitelesítés a Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartó csoportjának adatai 
alapján történik.  
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(3) A hitelesítést a hitelesítő bizottság megalakulását követő 15 napon belül el kell 
végezni. 

(4) A hitelesítés eredménytelensége esetén a Képviselő-testület nem köteles kiírni a 
népszavazást (20%-nál kevesebb hiteles aláírás), illetve nem köteles tárgyalni a népszavazás 
kiírásáról (10%-nál kevesebb hiteles aláírás). 
8. § (1) Ha a Képviselő-testület kitűzte a helyi népszavazást, akkor a szavazás napját és 

lebonyolítási rendjét ki kell hirdetni, illetve közzé kell tenni. 
(2) A helyi népszavazás kérdését, (kérdéseit) úgy kell megfogalmazni, hogy arra 

valamennyi állampolgár egyértelmű választ adhasson. 
(3) A kérdés (kérdések) megfogalmazásába bele kell vonni a Képviselő-testület tagjain 

kívül a 7. § (1) bekezdésében megjelölt bizottságot. 
9. § (1) A helyi népszavazás kitűzése után a választópolgárokat a választási törvény alapján 

nyilvántartásba kell venni. 
(2) A választók nyilvántartását 8 napra közszemlére kell tenni a Polgármesteri Hivatalban 

és a pestszentimrei ügyfélszolgálati irodán. 
10. § (1) A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha 

 a) a kerület választópolgárainak legalább 40%-a érvényesen szavazott, 
 b) az érvényes szavazatok több, mint fele a feltett kérdésre (kérdésekre) azonos választ 

(válaszokat) adott. 
(2) Az azonos kérdésre három vagy több választási lehetőséget tartalmazó helyi 

népszavazás akkor is eredményes, ha a kérdésre az (1) a.) pontban meghatározott számú 
szavazók a legtöbb azonos választ adták. 
11. § (1) A helyi népszavazás eredményéről a kerületi választási bizottság írásban 

tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
(2) A helyi népszavazás eredményét a Polgármesteri Hivatal, Pestszentimrén az 

Ügyfélszolgálati Iroda hirdetőtábláján közzé kell tenni. 
(3) A közzétételről a Jegyző gondoskodik.  

Záró rendelkezések 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi XVII. tv. valamint az 
1990. évi LXV. tv., 1991. évi XXIV. tv. rendelkezései az irányadók. 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(3) Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi 

népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, illetve lebonyolítása miatt, a 
jogszabálysértéstől számított 15 napon belül. 

(4) A helyi népszavazás költségei az önkormányzatot terhelik. 
(5) A kifejezetten egy településrészt érintő kérdésben a testület az adott településrészre is 

elrendelheti a helyi népszavazást. 

I N D O K O L Á S 

A helyi népszavazás az önkormányzati jogok gyakorlásának kivételes formája, mely helyi 
sajátosságai miatt önkormányzati rendelkezést igényel. 
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1-3. § Ezek a rendelkezések tartalmazzák a helyi népszavazás kezdeményezésének 
szabályait. A 20%-os illetve 10%-os kezdeményezés megfelel a törvényben meghatározott %-
os aránynak és egyben kifejezi a lakosság véleményét az adott kérdés (kérdések) 
fontosságáról. 

4. § Az aláírásgyűjtő ívek formai követelményeit, szabályait állapítja meg. 
6. § A helyi népszavazás elrendelésének szabályait tartalmazza. 
7-11. § A hitelesítés, a helyi népszavazás eljárási rendjét szabályozza és meghatározza a 

helyi népszavazás érvényességének és eredményességének feltételét. 
Budapest, 1991. december 2. 

 


