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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 50 §-ban kapott 
felhatalmazás alapján Tát Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a helyi közakarat érvényesítése érdekében az alábbi 
rendeletet alkotja: 
                         
                                                    I. fejezet 
                                     Általános rendelkezések 
 
                                                       1.§. 
 
(1)  A népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak és 
közösségeiknek alkotmányos joga, mely biztosítja részvételüket a 
hatalom gyakorlásában. 
 
(2)  Népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében 
minden állampolgár jogosult aláírásokat gyűjteni az e rendeletben foglalt 
rendelkezések keretei között. 
 
                                                       2.§. 
 
(1) Helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való 
részvételre a helyi önkormányzati választásokon választójoggal 
rendelkező állampolgárok jogosultak. 
 

3.§. 
 
(1)  A Választópolgárok a népszavazás kezdeményezésekor a 
népszavazásra bocsátandó kérdésekre javaslatot tesznek. 
 
(2)  Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a javasolt kérdések 
megfogalmazásával kell kezdeni. 
 
(3)  Az aláírásgyűjtő íven az aláírás mellett fel kell tüntetni a 
kezdeményezők és aláírók olvasható nevét, lakcímét valamint személyi 
azonosítóját. 
 
                                                    5.§. 
 
(1)  A helyi népszavazást az Ötv. 47.§. (1) bekezdés d.) pontja alapján   
a községi választópolgárok legalább 10 %-a, a településrészt érintő 



ügyekben a településrészi választópolgárok 10 %-a kezdeményezheti a 
polgármesternél. 
   
(2)  Kötelező kiírni a népszavazást, ha azt a községi választópolgárok 20 
%-a a településrészt érintő ügyekben a településrészi választópolgárok 
20 %-a kezdeményezte. 
 
(3)  Népi kezdeményezést a polgármesternél a községi választópolgárok 
legalább 5 %-a a településrészt érintő ügyekben pedig a településrész 
választópolgárainak 5 %-a terjeszthet elő. 
 
(4)  A képviselőtestületnek kötelező megtárgyalni a népi 
kezdeményezést, ha a községi választópolgárok 7 %-a, a településrészt 
érintő ügyekben a településrész választópolgárainak 7 %-a 
kezdeményezte. 
 
 
                                                       6.§. 
 
(1)  A polgármester az aláírt íveket az átvételtől számított 3 napon belül 
átadja hitelesítés céljából a helyi választási bizottságnak. 
 
(2)  A Választási Bizottság gondoskodik az aláírások hitelesítéséről az 
állami népesség-nyilvántartás adatai alapján. 
 
(3)  A hitelesítést 15 nap alatt kell lefolytatni, melynek eredményéről a 
Választási Bizottság a polgármestert írásban tájékoztatja. 
 
 
                                                       7.§. 
 
(1)  A képviselőtestület a hitelesítési eljárás eredményessége esetén: 
                                                            
a.)  meghatározza a népszavazás időpontját 
b.)  megtárgyalja a nép kezdeményezését, vagy  
c.)  kijelöli a nép kezdeményezés képviselőtestületi tárgyalására történő 
előkészítésre az illetékes bizottságot és megállapítja a határidőt. 
 
                                                       8.§. 
 
(1)  A helyi népszavazást a választási bizottság és a szavazatszámláló 
bizottságok bonyolítják le. 
 



(2)  A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a Képviselőtestület 
megállapítja a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket, és 
intézkedik a népszavazás elrendeléséről szóló határozat közzétételéről. 
 
 
                                                      9.§. 
 
A helyi népszavazásban részt vevő választópolgárokat a helyi 
önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény alapján 
nyilvántartásba kell venni. A választók nyilvántartását a Polgármesteri 
Hivatalban 8 napra közszemlére kell tenni, és ennek időpontját ki kell 
hirdetni. Ezzel egyidejűleg a népszavazás elrendeléséről, továbbá a 
szavazás napjáról és a szavazóhelyiség címéről a választópolgárokat 
tájékoztatni kell. 
 
                                                       10.§. 
 
A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők választására 
kialakított szavazókörökben kell lefolytatni. 
 
 
                                                       11.§. 
 
(1)  A népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) úgy kell 
megfogalmazni, hogy annak alapján valamennyi választópolgár 
egyértelműen tudjon válaszolni. 
 
(2)  A népszavazás során eldöntendő valamennyi kérdést egy 
szavazólapon kell - sorszámozva - feltüntetni.                                                     
 
                                                       12.§. 
 
(1)  A népszavazás eredményéről a Választási Bizottság tájékoztatja a 
polgármestert. 
 
(2)  A népszavazás eredményéről a polgármester tájékoztatja a 
lakosságot.  
 

13.§. 
 
A Képviselőtestület a legközelebbi ülésen a népszavazás eredményét 
határozatba foglalja és dönt az eredmény kihirdetésének módjáról. 
 



                                                       14.§. 
 
 (1)  A népszavazás elrendelésének és a népi kezdeményezés érdemi 
tárgyalásának az eredménytelen hitelesítésén alapuló elutasítása, 
valamint a népszavazás lebonyolítására, a szavazás eredményének 
megállapítására vonatkozó törvényes előírások megsértése miatt a 
hatályos jogszabályok szerint lehet jogorvoslatot kezdeményezni. 
 
 
                                                       15.§. 
 
A helyi népszavazás költségei az Önkormányzat költségvetését terhelik. 
 
 
                                                       16.§. 
 
Az ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv., és a 
választási eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kel 
alkalmazni. 
 
 
                                                       17.§. 
 
Ez a rendelet 1992. június 23-án lép hatályban. 
 
 
Tát, 1992. június 23. 
 
 
 
                 Emmer Józsefné sk.                     Kátai Ferenc sk. 
                        jegyző                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 


