Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei
21/2007. (IX. 28.) Tolna m. ör. – a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről
A rendelet hatályos: 2008. január 1-jétől

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat
21/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről
A megyei népszavazás és a megyei népi kezdeményezés Tolna megye polgárainak
alkotmányos joga, amely biztosítja közvetlen részvételüket a helyi hatalom
gyakorlásában. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közakarat
demokratikus kinyilvánítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 50. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről a következő rendeletet
alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A megyei népszavazásban és népi kezdeményezésben az a Tolna megyei
közgyűlés tagjait választó települések valamelyikén lakóhellyel rendelkező
személy vehet részt, aki a megyei közgyűlés tagjainak választásán az
Alkotmány 70. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint választójogosult.
(2) A megyei népszavazáson való részvétel további feltétele, hogy az (1)
bekezdésben meghatározott választójogosult a népszavazás napján a Tolna
megyei közgyűlés tagjait választó településen tartózkodjon.
II.
A MEGYEI NÉPSZAVAZÁS
A megyei népszavazás tárgykörei
2. §
(1) A megyei közgyűlés megyei népszavazást rendelhet el:
a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben,
b) megyei önkormányzati rendelet megerősítésére.
(2) Nem rendelhető el megyei népszavazás:
a) a megyei önkormányzat költségvetéséről való döntésre,
b) a megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi
kérdésekben, a megyei közgyűlés feloszlásának a kimondásáról.
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A megyei népszavazás kezdeményezése
3. §
(1) A megyei népszavazást kezdeményezhetik:
a) a megyei közgyűlési tagok legalább egynegyede,
b) a közgyűlés bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d) Szekszárd város kivételével a megye választópolgárainak legalább 15
százaléka.
(2) A megyei népszavazást a megyei közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.
(3) Amennyiben a megyei népszavazást a megyei közgyűlés bizottsága, vagy
társadalmi szervezet vezető testülete kezdeményezi, a kezdeményezéshez
mellékelni kell a bizottság, illetve a társadalmi szervezet vezető testületének
határozatát.
(4) A megyei népszavazás kezdeményezésekor javaslatot kell tenni a
népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) megfogalmazására.
A
népszavazásra feltett kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelműen „igen"-nel vagy „nem”-mel lehessen válaszolni.
Az aláírásgyűjtő ívre vonatkozó rendelkezések
4. §
(1) A megyei népszavazás választópolgárok általi kezdeményezése esetén az
aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt –
hitelesítés céljából – be kell nyújtani a területi választási iroda vezetőjéhez (a
megyei főjegyzőhöz). Aláírást gyűjteni kizárólag a területi választási iroda
vezetőjének hitelesítési záradékával ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet.
(2) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni.
Egy aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepelhet. Az aláírásoknak a kérdéssel
azonos oldalon kell szerepelniük.
(3) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének
ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és
utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
(4) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár aláírásával látja el.
(5) A területi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő
aláírásgyűjtő ívet a benyújtástól számított tizenöt napon belül hitelesíti.
(6) A területi választási iroda vezetője meg kell tagadja az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését, ha:
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a) a kérdés nem tartozik a megyei közgyűlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet megyei népszavazás tartani,
c) ugyanabban a kérdésben egy éven belül megyei népszavazást tartottak,
d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
(a továbbiakban: Ve.) 118. §-ában foglalt követelményeknek.
(7) A területi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével
kapcsolatos döntését a megyei önkormányzat hirdetőtábláján, Szekszárd város
kivételével a megye valamennyi településén, továbbá a Tolnai Népújságban
közzé kell tenni.
(8) A területi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével
kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon belül a Tolna
Megyei Bírósághoz lehet kifogást benyújtani. A jogorvoslati határidő a
döntésnek a (7) bekezdésben foglaltak szerinti Tolnai Népújságban való
megjelentetésével kezdődik.
(9) A jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén
a bíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének a napján
a területi választási iroda vezetője az aláírásgyűjtő ívet hitelesítési záradékkal
látja el, és a hitelesített aláírásgyűjtő ívet átadja a kezdeményezőnek, akit
egyúttal tájékoztat a megyei népszavazás kiírásához szükséges aláírások
számáról. A hitelesítési záradék tartalmazza a hitelesítő megnevezését, a
hitelesítő határozat jogerőre emelkedésének napját, a területi választási iroda
vezetőjének aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.
Az aláírások gyűjtése és azok ellenőrzése
5. §
(1) A megyei népszavazás indítványozása érdekében aláírást az állampolgárok
zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárhol lehet gyűjteni.
(2) Nem gyűjthető aláírás:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésére
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban
lévő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
(3) Az aláírásért az aláírónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni,
valamint az aláírásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni
tilos.
6. §
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(1) A megyei népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az
aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani
a megyei közgyűlés elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést
kiegészítő aláírások érvénytelenek.
(2) Az átadott aláírásgyűjtő íveket a megyei közgyűlés elnöke a beérkezését
követően haladéktalanul megküldi ellenőrzés céljából a területi választási
bizottság elnökének. A területi választási bizottság a kezdeményezés
benyújtásától számított 45 napon belül gondoskodik az aláírások ellenőrzéséről.
Az ellenőrzést követően a területi választási bizottság határozatot hoz annak
eredményéről.
(3) Az ellenőrzés a 3. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott számú
aláírások meglétének a vizsgálatát jelenti a Ve. 119. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
(4) A területi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről
haladéktalanul tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét.
(5) A területi választási bizottság (2) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezést
lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Választási Bizottsághoz címezve a
területi választási bizottságnál kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül
megérkezzen.
A megyei népszavazás kezdeményezésének elbírálása,
a népszavazás kiírása
7. §
(1) A megyei népszavazásra irányuló kezdeményezést a megyei közgyűlés elnöke
a Ve. 138. §-ában foglalt határidők figyelembevételével jelenti be a
közgyűlésnek. A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a
megyei közgyűlés az elnökének bejelentését követő 30 napon belül dönt. A
népszavazás időpontját a megyei közgyűlés a népszavazás elrendelésével
egyidejűleg tűzi ki, az attól számított négy hónapon belüli időpontra.
(2) A megyei népszavazás
többséggel dönt.

elrendeléséről

a

megyei

közgyűlés

minősített

(3) A megyei közgyűlés köteles kitűzni a népszavazást, ha azt a 3. § (1)
bekezdésének d) pontjában meghatározott számú választójogosult
kezdeményezte.
(4) A megyei népszavazás elrendelése tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia
kell:
a) a népszavazásra bocsátandó kérdés (kérdések) pontos szövegét,
b) a népszavazás időpontját,
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c) a népszavazás lebonyolítása során irányadó határidőket, határnapokat,
d) a megyei népszavazás lebonyolításának költségeire költségvetési fedezet
megállapítását.
(5) A népszavazás elrendeléséről szóló határozatot a 4. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint és a megyei önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni,
továbbá a határozat tartalmáról a lakosságot a megyei elektronikus sajtó útján
haladéktalanul tájékoztatni kell.
(6) A közgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől
számított nyolc napon belül a Tolna Megyei Bírósághoz lehet kifogást
benyújtani. A jogorvoslati határidő a döntésnek a 4. § (7) bekezdésében
foglaltak szerinti Tolnai Népújságban való megjelentetésével kezdődik.
(7) Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve
nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a területi
választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem
éri el a 3. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott számot, a (2)
bekezdésben foglaltaktól eltérően, a kezdeményezést a megyei közgyűlés
elnöke utasítja el.
A megyei népszavazás lebonyolítása
8. §
(1) A megyei népszavazást – Szekszárd város kivételével – Tolna megye
közigazgatási területén a Ve. 10. §-a alapján kialakított szavazókörökben kell
megtartani.
(2) A szavazólapon a népszavazásra feltett kérdést (kérdéseket) a megyei
közgyűlés által elfogadott szöveggel kell szerepeltetni. Több kérdés esetében
valamennyit – sorszámozva – egy szavazólapon kell feltüntetni.
(3) A helyi népszavazás lebonyolításának költségei a megyei önkormányzat
költségvetését terhelik.
A megyei népszavazás érvényessége és eredményessége
9. §
(1) A megyei népszavazás:
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, és
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.
(2) Ha a szavazólapon több kérdés szerepel, a népszavazás eredményességét
kérdésenként külön-külön kell megállapítani.
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(3) A megyei népszavazás eredményéről a területi választási bizottság elnöke
írásban tájékoztatja a közgyűlés elnökét.
(4) A megyei népszavazás eredménye kötelező a megyei közgyűlésre.
Eredménytelen népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
közgyűlés dönthet. Ugyanabban a kérdésben megyei népszavazást egy éven
belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a megyei népszavazás eredménytelen
volt.
(5) A megyei népszavazás eredményéről a megye lakosságát a 7. § (5)
bekezdésében meghatározott szabályok szerint kell tájékoztatni.
III.
A MEGYEI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
10. §
(1) A megyei népi kezdeményezés útján a megyei közgyűlés elé terjeszthető
minden olyan ügy, amelynek eldöntése a megyei közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
(2) A megyei népi kezdeményezéshez a megyei választópolgárok – Szekszárd
város kivételével – legalább 5%-ának aláírása szükséges. Ha a
választópolgárok 10%-a él a népi kezdeményezés jogával, a megyei közgyűlés
köteles az ügyet megtárgyalni.
(3) A megyei népi kezdeményezést a megyei közgyűlés elnökéhez kell benyújtani.
(4) A megyei népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell
a megtárgyalásra javasolt ügyet.
(5) A megyei népi kezdeményezésről a megyei közgyűlés elnökének bejelentését
követő harminc napon belül dönt a közgyűlés.
(6) A megyei közgyűlésnek a népi kezdeményezés tárgyában hozott döntését a 7. §
(5) bekezdésben meghatározottak szerint kell közzétenni.
(7) A megyei népi kezdeményezésre értelemszerűen irányadóak a 4-6. §-okban
foglalt rendelkezések azzal az eltéréssel, hogy a területi választási iroda
vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha:
a) a kérdés nem tartozik a megyei közgyűlés hatáskörébe,
b) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a Ve. 118. §-ának (2)-(5) bekezdéseiben
foglalt követelményeknek.
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IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) A megyei népszavazáson és népi kezdeményezésen alkalmazandó
aláírásgyűjtő ív mintapéldányát a 29/2000. (X. 27.) BM rendelet 3. melléklet 7.
mintája határozza meg.
(2) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke
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dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

