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 1/1992. (I. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a helyi népi kezdeményezésről 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az 1991. évi LXV. tv. 50. szakaszában foglalt 
felhatalmazás alapján a helyi népi kezdeményezés eljárási rendjét a következők szerint 
szabályozza: 

1. § Népi kezdeményezés a választópolgároknak valamely önkormányzati hatáskörbe 
tartozó kérdéssel kapcsolatos közös javaslata, amelyet a választópolgárok legalább 5%-a 
aláírásával támogat.  

2. § Népi kezdeményezésben való részvételre az a választópolgár jogosult, akinek 
Pestszentlőrincen, illetve Pestszentimrén állandó bejelentett lakóhelye van.  

3. § (1) A Képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a 
választópolgárok legalább 10%-a kezdeményezett.  

(2) A Képviselő-testület megtárgyalhatja azt a népi kezdeményezést, amelyet a 
választópolgárok legalább 5%-a kezdeményezett.  

(3) A népi kezdeményezést a Polgármesternél kell benyújtani írásban.  
4. § (1) Valamennyi aláírást gyűjtő ívet a népi kezdeményezés megfogalmazásával, 

továbbá a kezdeményező (kezdeményezők) megnevezésével (lakcím, székhely) kell 
megnyitni.  

(2) A népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívein az aláírások mellett fel kell tüntetni az 
aláíró olvasható nevét, lakcímét és születési évét.  
5. § (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 
aláírást gyűjtő ívek hitelesítéséről.  

(2) A hitelesítés a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó csoportjának adatai 
alapján történik.  

(3) A hitelesítést a hitelesítő bizottság megalakulását követő 15 napon belül el kell 
végezni.  

(4) A kezdeményezés eredménytelensége esetén a képviselő-testület nem köteles 
megtárgyalni a népi kezdeményezést, ha 10 %-nál kevesebb a hiteles aláírás.  
6. § Ha a népi kezdeményezés nem felel meg a 3-4. szakaszban foglaltaknak, akkor azt a 

Polgármesternek írásban el kell utasítani.  
7. § (1) A szabályszerű népi kezdeményezést a Polgármester köteles a legközelebbi 

testületi ülés napirendjére felvenni.  
(2) A Képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyáról a legközelebbi rendes ülésen, 

de legkésőbb egy hónapon belül dönt.  
(3) A népi kezdeményezés tárgyalására a kezdeményezőt (kezdeményezők képviselőit) 

meg kell hívni.  

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
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(2) A kifejezetten egy településrészt (településrészeket) érintő kérdésekben a népi 
kezdeményezés feltételei az adott településrészekre értendők.  

(3) Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi 
népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi 
kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmányossági panaszt a 
jogszabálysértéstől számított 15 napon belül lehet benyújtani.  

I N D O K O L Á S 

Az 1991. évi LXV. tv. lehetővé teszi a népi kezdeményezést az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó kérdésekben. Ez szintén az önkormányzati jogok gyakorlásának kivételes formája, 
mely helyi sajátosságai miatt önkormányzati rendelkezést igényel.  

1-3. § Ezek a rendelkezések a népi kezdeményezés elindításának szabályait tartalmazzák. 
A 10%-os illetve 5%-os kezdeményezés megfelel a törvényben meghatározott százalékos 
aránynak.  

4. § Az aláírásgyűjtő ívek formai követelményeit állapítja meg.  
5. § A hitelesítés eljárási rendjét szabályozza.  
6-7. § A népi kezdeményezés tárgyalási rendjét állapítja meg.  

 
B u d a p e s t ,  1992. január 30. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Molich Endre s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
 


