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3 .  N a p i r e n d  
 

T Á J É K O Z T A T Á S  é s  B E J E L E N T É S  
helyi népszavazás állampolgári kezdeményezéséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. április 23-ai ülésén a 30/2013. (IV.23.) 
határozatával - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 
13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - döntött egyes közterületek elnevezéséről, 
mégpedig Tolmács történelmi ill. hagyományait alapul véve, Tolmács történetét, történelmét megíró Kovács Géza 
Atya javaslata alapján, aki a település máig egyetlen díszpolgára. 
 
Egyes tolmácsi lakosok a közterületek elnevezésével, átnevezésével nem értettek egyet, illetve nem értenek egyet, 
és a településen nagyszámú aláírásgyűjtésbe kezdtek, és törvényességi felügyeleti vizsgálatot kezdeményeztek az 
önkormányzati döntéssel szemben, hivatkozva többek között arra, hogy a közterületi névváltozásból fakadó 
ügyintézés a lakosság részére jelentős anyagi többlet-kiadással jár.  
A Megyei Kormányhivatal a képviselő-testület határozatát jogszerűnek és törvényesnek ítélte, ugyanakkor a 
Kormányhivatal javasolta, hogy ez ügyben a képviselő-testület tartson közmeghallgatást. E javaslatot a képviselő-
testület elfogadva, 2013. június 7-én közmeghallgatást tartott e témában, valamint társadalmi egyeztetésre 
bocsátotta az egyes közterületek elnevezésének megváltoztatásának kérdését.  
A közmeghallgatáson a lakosság részéről 141 fő vett részt, mely a település választó polgárainak megközelítőleg 
22 %-a. A társadalmi egyeztetésre 8 írásbeli vélemény érkezett. 
A közmeghallgatást követően, figyelembe véve az ott elhangzottakat, valamint a társadalmi egyeztetés során 
beérkezett véleményeket, a képviselő-testület a következő testületi ülésen újratárgyalta a közterületek 
elnevezését, amikor a képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás mellett helyben hagyta korábbi határozatát. 
 
2013. augusztus 15-én e témában történő helyi népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ívek 
kerültek benyújtásra a Polgármesterhez. Az aláírásgyűjtő íveken összesen 133 aláírás szerepelt.  
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 135.§-a értelmében az aláírások 
ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. 
A benyújtott aláírások ellenőrzését a Helyi Választási Bizottság 2013. szeptember 17-ei ülésén elvégezte, mely 
során 127 aláírást érvényesnek minősített.  A Helyi Választási Bizottság a 2/2013. (IX.17.) határozatával 
megállapította, hogy a benyújtott aláírások közül  érvényesnek minősített aláírások száma (127 aláírás) eléri, 
illetve meghaladja a Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló 5/2001. (IV.11.) önkormányzati rendelet 6.§-ában a helyi népszavazás kezdeményezés 
érvényességéhez meghatározott 120 fő választópolgár számot, melyről a Helyi  
Választási Bizottság 2013. szeptember 18-án tájékoztatott. 
 
Mindezek, valamint a Ve. 138.§-a alapján a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a következő 
bejelentést teszem a képviselő-testület részére. 
A benyújtott aláírásgyűjtő ívet aláíró 127 választópolgár helyi népszavazás kitűzését kezdeményezte a következő 
kérdésben: 
„Ön akarja-e, hogy Tolmács községben 2013. április 22.ét megelőző utca nevei kerüljenek visszaállításra?” 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Ve. 139.§-a és 141.§-a értelmében a képviselő-testületnek a 
népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon belül döntenie 
kell. A képviselő-testületnek döntenie kell a népszavazás elrendeléséről, és ezzel egyidejűleg 4 hónapon belülre 
ki kell tűznie a helyi népszavazás időpontját. 
Amennyiben a népszavazás érvényes és eredményes lesz, úgy annak eredménye a képviselő-testületre nézve 
kötelező érvényű. 
 
Kérem bejelentésem tudomásul vételét! 
 
 
Tolmács, 2013. október 11. 
 Tisztelettel: 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 


