
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2001./IV.27./ sz. rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  helyi  közakarat  demokratikus 
kinyilvánítási lehetőségének biztosítása érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében és az 50. §. (2) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján  –  a  helyi  népszavazás  és  népi  kezdeményezés 
végrehajtására a következő rendeletet alkotja.
A rendelet alkotásánál és alkalmazásánál figyelemmel van a helyi önkormányzatokról 
szóló,  módosított  1990.  évi  LXV.  tv-nek  a  45-52.  §-ban  foglaltakra,  a  választási 
eljárásról szóló, módosított 1997. évi C. tv. vonatkozó előírásaira, továbbá e törvény 
végrehajtásáról szóló 29/2000./X.27./ BM rendelet előírásaira.

Általános rendelkezések

1. §.

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvétel Tata 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 aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírás gyűjtés céljából 
szervező munkát végezni.

A helyi népszavazás

2. §.

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
- Tata város választópolgárainak 20 %-a.

(2) A kezdeményezést benyújtó választópolgárok számának megállapításakor irányadó alapot 
képez  a  településen  lezajlott  –  a  kezdeményezést  megelőző  legutolsó  -   szavazás 
(általános, vagy időközi) során a választók nyilvántartásában szereplő 
– választás napját megelőző nap – választópolgárok száma.
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(3) A  képviselő-testület  köteles  kitűzni  a  helyi  népszavazást,  ha  azt  Tata  város 
választópolgárainak legalább 20 %-a kezdeményezte.

3. §.

(1) A  helyi  népszavazást  a  választópolgárok  –  a  helyi  választási  iroda  vezetője  által 
hitelesített – aláírásgyűjtő ív másolatán kezdeményezhetik, melynek tartalmi elemeit az 
1997. évi C. tv. 118. §-a (2-4) bekezdései határozzák meg.

(2) A helyi népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra a választópolgár 
egyértelműen „igen” vagy „nem” választ tudjon adni.

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

4. §.

A helyi népszavazás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg, s a jogorvoslati 
határidőt követően a szavazópolgárok döntéséről írásban értesíti a képviselő-testületet.

Népi kezdeményezés

5. §.

(1) Tata város választópolgárainak 10 %-a indítványozhatja a várost érintő minden olyan ügy 
képviselő-testület általi eldöntését, mely a testület hatáskörébe tartozik.

(2) A  képviselő-testület  köteles  megtárgyalni  azt  a  népi  kezdeményezést,  amelyet  a 
választópolgárok 10 %-a indítványozott.

(3) A  kezdeményezést  benyújtó  választópolgárok  számának  megállapításakor  a  2.  §.  (2) 
bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A  helyi  választási  iroda  vezetője  által  hitelesített  aláírásgyűjtő  ív  másolatán  a  népi 
kezdeményezésre irányuló kérdést pontosan és egyértelműen kell meghatározni.

(5) A döntésre, megtárgyalásra javasolt ügyet a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésén, 
de legfeljebb 30 napon belül napirendjére kell tűzni.



Vegyes rendelkezések

6. §.

A helyi  népszavazás elrendeléséről,  a népszavazás és népi kezdeményezés eredményéről  a 
lakosságot a helyi televízió, valamint hirdetmény útján tájékoztatni kell.

7. §.

Aki a népszavazás elrendelésére, vagy a népi kezdeményezésre szóló aláírásgyűjtő ívre tiltott 
helyen  gyűjt  aláírást,  az  szabálysértést  követ  el,  és  30.000.-Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal 
sújtható.

8. §.

E rendelet 2001. május 15. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti 
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 19/1996./VII.1./ sz. rendelet.

H e t é n y i  Tamás         dr. S z a b o l c s  Tivadar
    polgármester               jegyző
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