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Előterjesztés 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. július 17. napján tartandó rendkívüli nyí l t  ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztatás népszavazási kezdeményezésről 
Előterjesztést előkészítette: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető 
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Zalán Gábor jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 138.§-ában foglalt kötelezettségemnek megfelelően 
tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szél Józsefné Velem, Rákóczi F. u. 62. alatti 
lakos  helyi népszavazást kezdeményezett két kérdésben, és az ezeket tartalmazó aláírásgyűjtő íveket 2013. 
április 25-én benyújtotta hitelesítésre Kőszeg Város Jegyzőjéhez, mint a Helyi Választási  Iroda 
vezetőjéhez. 
 
A kérdések szövege a következő volt: 
 

1. Támogatja-e Ön a Velem, Rákóczi F. u. 96. alatti ingatlan (volt Stirling-villa), a Velem, 
Kossuth L. u. 1. alatti ingatlan (volt Gyermeküdülő), és a Velem, Petőfi S. u.16. alatti ingatlan 
(volt Avar Szálló) ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adásának 
kezdeményezését a Képviselő-testület által? 
 

2.   Támogatja-e Ön, hogy a falu a gesztenye ünnepet ezentúl Velemi Gesztenye Napok néven, a  
község közterületére vonatkozóan más szervező bevonása nélkül, önállóan rendezze meg? 

 
A Választási Iroda vezetője az íveket megvizsgálva megállapította, hogy azok formai és tartalmi 
szempontból is megfelelnek a 29/2000. (X.27.) BM rendeletben foglalt követelményeknek, így 2958-
3/2013. számú, április 26-án hitelesítette, majd kifüggesztette a községháza hirdetőtábláján. Miután a 
határozat ellen 15 napon belül fellebbezés nem érkezett, az jogerőssé vált és Szél Józsefné megkezdhette 
az aláírások gyűjtését. Az l997. évi C. tv. 134.§-ban előírt egy hónapos határidőn belül az ívek benyújtásra 
is kerültek. Az aláírások informatikai kontrollját a Kőszegi Járási Hivatal Okmányirodája elvégezte. 
 
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság június 17-én ülést tartott, megvizsgálta az íveket, majd 1/2013. 
sz. határozatával megállapította, hogy a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. Tv. 47.§ (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott azon feltételnek, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez a 
választópolgárok 25%-ának hiteles aláírása összegyűlt. Velemben ugyanis a nyilvántartás szerint 262 
választópolgár él, egynegyedük 66 főt tesz ki, míg Szél Józsefné kérdésenként 80 aláírást nyújtott be. A 
Bizottság az elkészült jegyzőkönyv és határozat átadásával döntéséről tájékoztatott. 
 
Az l997. évi C. tv. 139. § szerint a 2013. június 20-ai ülésen tett bejelentésemtől számított 30 napon belül 
döntenie kell a képviselő-testületnek a népszavazás kiírásáról, illetve napjának kitűzéséről. Ez az 
elrendelést kimondó üléstől számított négy hónapon belüli időpont lehet. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai ülésén rendelje el a helyi népszavazást a 
legcélszerűbbnek látszó 2013. november 10. napra. 
 
Velem, 2013. július 15. 
 
                                                                                     Horváth Miklós 
                                                                                       polgármester 
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