6/2004. (III. 5.) Hev. Ör.
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl
Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
50. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi népszavazás, népi
kezdeményezés helyi végrehajtásának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya Heves Város Képviselı-testülete által elrendelt helyi népszavazásra
és elıterjesztett népi kezdeményezésre terjed ki.
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az a választásra jogosult, magyar
állampolgár vehet részt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Heves
városában van.
Helyi népszavazás
2. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhet:
a) a képviselık legalább egynegyede (5 fı),
b) a képviselı-testület bármelyik bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete,
d) a választásra jogosult állampolgárok közül legalább 1000 állampolgár.
(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt a választásra jogosult
állampolgárok közül legalább 1000 állampolgár kezdeményezte.
3. § (1) A helyi népszavazás településrészt érintı ügyben az érintett településrészen is
elrendelhetı.
(2) Településrésznek tekintendı egy-egy választókörzet választásra jogosult lakossága, illetve
Alatka, mint külterületi lakott hely.
(3) Településrészi népszavazás kezdeményezéséhez a szükséges arányt az ott élı
választópolgárok száma alapján e rendelet 3. §. (4) bekezdése alapján kell megállapítani.
(4) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt a településrész
választópolgárainak legalább 10%-a kezdeményezi.
4. § A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsátandó kérdés
megfogalmazására javaslatot kell tenni.
5. § Amennyiben a hitelesítés során bebizonyosodik, hogy a kezdeményezés az arra nem
jogosult személyektıl, vagy szerveiktıl érkezik, azt késve nyújtották be, illetve az elıírtnál
kevesebb a kezdeményezı állampolgárok száma, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.
6. § (1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselı-testület a polgármester
bejelentését követı legközelebbi képviselı-testületi ülésén, de legkésıbb 30 napon belül
határozattal dönt. Az elrendeléstıl számított két hónapon belül meg kell tartani a
népszavazást, amelyet lehetıség szerint egy napra kell kitőzni.
(2) A kezdeményezés elutasításához, illetve a népszavazás elrendeléséhez a képviselık
minısített többségő szavazatára van szükség (10 fı).
(3) A képviselı-testület a népszavazás elrendelésérıl határozatban dönt. A helyi népszavazást
elrendelı határozatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét,
b) a helyi népszavazás idıpontját,
c) az elıkészítéssel és lebonyolítással kapcsolatos fontosabb határidıket.

(4) A helyi népszavazás elrendelésérıl szóló határozatot az önkormányzat lapjában közzé kell
tenni és egyéb tömegkommunikációs eszközök (internet, kábeltelevízió) útján is tájékoztatni
kell a lakosságot.
7. § (1) A népszavazás eredménye kötelezı a képviselı-testületre.
(2) Eredménytelen népszavazás esetén a képviselıtestület dönthet a szavazásra bocsátott
kérdésben.
(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitőzni akkor sem,
ha az eredménytelen volt.
8. § (1) A helyi népszavazás eredményét az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok
szerint kell kihirdetni.
Népi kezdeményezés
9. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselıtestület elé terjeszthetı minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselıtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Népi kezdeményezés a város hagyományosan elkülönült részét érintı ügyben is
benyújtható (Alatka).
10. § A népi kezdeményezés során pontosan és egyértelmően kell meghatározni a döntésre
javasolt ügyet.
11. § (1) A népi kezdeményezés benyújtásához a településrész, illetve a 9. § (2) bekezdése
vonatkozásában a hagyományosan elkülönült településrész választópolgárai 10%-ának
indítványa szükséges.
(2) A polgármester a szükséges arányt el nem érı kezdeményezést visszautasítja.
12. § (1) A polgármester a benyújtást követı legközelebbi ülésén köteles a népi
kezdeményezést bejelenteni, vagy döntésre elıterjeszteni a Képviselı-testületnek.
(2) A képviselı-testület köteles napirendre tőzni azt a népi kezdeményezést, amelyet legalább
500 választópolgár indítványozott.
Eljárási szabályok
13. § (1) Helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és a népi kezdeményezést
írásban kell benyújtani a polgármesterhez.
(2) Az aláírásgyőjtı ívek egy példányát az aláírásgyőjtés megkezdése elıtt – hitelesítés
céljából – be kell nyújtani a jegyzıhöz.
(3) Az aláírásgyőjtı íveken a saját kező aláírás mellett – az aláírás hitelességének ellenırzése
céljából – fel kell tőntetni a kezdeményezı olvasható családi és utónevét, lakcímét valamint
személyi azonosítóját.
(4) Az aláírásgyőjtı ívet be kell sorszámozni és az aláírást győjtı polgárnak is el kell látnia az
aláírásával.
(5) Valamennyi aláírásgyőjtı ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel, illetve a népi
kezdeményezés tárgyának a pontos szöveg szerinti megfogalmazásával kell kezdeni. Az
aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.
(6) A helyi népszavazásra irányuló kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra a
választópolgárok egyértelmő igen vagy nem választ tudjanak adni.
14. § A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi
költség az önkormányzat költségvetését terheli.
Záró rendelkezések

15. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvénynek, és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a
népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló rendelkezései alkalmazandók.
(2) E rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével a 11/1992.
sz. Hev. Ör. rendelet hatályát veszti.

Heves, 2004. február 25.
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