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6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Népszavazás kitűzése 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést a törvényi előírások szerint a 2013. 
október 14-én megtartott képviselő-testületi ülésen bejelentettem. 
A választási eljárásról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 139.§-a előírja, hogy a 
népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon 
belül döntenie kell a képviselő-testületnek. 
 
A népszavazást a Ve. és a helyi népszavazás kitűzésére irányadó határidőkről szóló 7/2008. (VI.25.) 
OVB állásfoglalás alapján az alábbi szabályok figyelembe vételével kell kitűzni: 
 

⇒ A Ve. 4.§-a előírja: a választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A 
választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a 
Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy 
követő napra. 

⇒ A Ve. 141.§ rendelkezése: A népszavazás időpontját a képviselő-testület, illetőleg a 
fővárosi, megyei közgyűlés (e fejezetben együtt: képviselő-testület) a népszavazás 
elrendelésével egyidejűleg tűzi ki, az attól számított négy hónapon belüli időpontra. 

⇒ Ve. 142.§: A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 
határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni. 

 
Ezen jogszabályi előírások figyelembe vételével a népszavazást úgy kell kitűzni, hogy: 

− a népszavazás legkorábbi lehetséges időpontja: a népszavazás időpontja a kitűzés között 
legalább 60 nap legyen (2013. december 29. utáni időpont) 

− a népszavazás legkésőbbi időpontja: a népszavazás az elrendelés napjától számított 4 
hónapon belül kerüljön megtartásra (2014.február 28.) 

A népszavazást tehát 2013. december 29. és 2014. február 28. közötti időpontra kell kitűzni. 
A két dátum között a vásárnapi dátumok a következők: 2013. december 29., 2014. január 5. 2014. 
január 12., 2014. január 19., 2014. január 26., 2014. február 2., 2014. február 9., 2014. február 16., 
2014. február 23. 
 
A Ve. előírásai alapján a népszavazás napja előtt 18 nappal a névjegyzéket közszemlére kell tenni, 
valamint a lakossági értesítőket a népszavazás napja előtti 16. napig meg kell küldeni a lakosság 
részére. Erre való tekintettel érdemes figyelembe venni, hogy a fenti lehetséges időszak a decemberi 
ünnepeket is magába foglalja, ezért javasoljuk, hogy a népszavazás dátumának meghatározásánál ezen 
előkészítő munkafolyamatok is kerüljenek figyelembe vételre, hogy ezen feladatok elvégzésének 
szükségessége lehetőleg ne a decemberi ünnepek időszakára essen. 
 
Mindezek alapján javaslom a népszavazás elrendelését és a népszavazás időpontjának kitűzését, 
valamint az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

 
Tolmács, 2013. október 25. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 349.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 141.§-ában foglaltak szerint Tolmács Községben az alábbi kérdés tekintetében elrendeli a 
helyi népszavazást: 
„Ön akarja-e, hogy Tolmács községben a 2013. április 22.ét megelőző utca nevei kerüljenek 
visszaállításra?” 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a népszavazást 2014. február 2. napjára tűzi 
ki. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat közzétételéről intézkedjen. 
 
 
Határidő: 2014. február 2. 
Felelős: polgármester 


