Rimaszombat Város 2017. évi 139. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE a helyi népszavazás szervezéséről Rimaszombat városában

Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:

A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2017.03.30.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2017.03.30.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2017.03.31.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2017.04.10.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: zuzana.zsirosova@rimavskasobota.sk
- szóban a Városi Hivatal belügyi osztályán az ÁÉR javaslat kidolgozójánál
- telefonon: 047/5604618
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:
Hatálybalépés:

2017.04.18.,
45. sz. határozat
2017.04.28.
2017.05.15.

2017.04.11.

Rimaszombat Város ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELETE a helyi
népszavazás szervezéséről Rimaszombat városában

Rimaszombat városa az 1990. évi 369. sz. helyi önkormányzati törvény (6. § 1. bek., 11. § 4.
bek. f-g ) és annak későbbi módosításai értelmében a következő általános érvényű rendeletet
alkotja:

Rimaszombat Város 2017. évi 139. sz. általános érvényű rendelete a helyi
népszavazás szervezéséről Rimaszombat városában

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
1. cikk
Tárgyi hatály
(1) E rendelet meghatározza a helyi népszavazás lebonyolításának módját Rimaszombat
városában, összhangban az erre vonatkozó önálló rendelkezéssel.
(2) Ez az általános érvényű rendelet nem vonatkozik a Szlovák Köztársaság Alkotmánya
által szabályozott népszavazásra (93-100. cikk). Az Alkotmány által szabályozott
népszavazás esetében az önálló rendelkezés szerint kell eljárni.
2. cikk
A szavazati jog alapelvei
A helyi népszavazás titkos szavazással történik, a választójog általános, egyenlő és
közvetlen.
3.cikk
A szavazati jog a népszavazásban és annak akadályai
(1) Szavazati joga van minden rimaszombati lakosnak, aki az önkormányzati
választásokon szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jog akadályait önálló
rendelkezés szabályozza.

4. cikk
A népszavazás kitűzése
(1) A népszavazást a Rimaszombati Városi Képviselő-testület tűzi ki, összhangban az erre
vonatkozó rendelkezésekkel.

(2) A Rimaszombati Városi Képviselő-testület a népszavazásról határozatában dönt.
(3) A népszavazásra javasolt kérdést ill. kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmű „igen“ vagy „nem“ válaszokat tudjanak adni a szavazók.
(4) Ha a népszavazást a petíciós jog alapján tűzik ki, annak szabályozását külön
rendelkezés tartalmazza.
(5) A petíciót legalább három képviselő vizsgálja, akiket a Városi Képviselő-testület kér
fel és nem lehetnek a petíciós bizottság tagjai.
(6) A Városi Képviselő-testület határozatában fel kell tüntetni:
a) miről szól a népszavazás,
b) ki a kezdeményezője,
c) a petíciók kézhezvétele,
d) a népszavazás kezdő időpontja és befejezése,
e) szavazókörzetek és szavazóhelyiségek létrehozására jóváhagyott időtartam,
f) szavazatszámláló bizottság létrehozása és első ülésük időpontjának
meghatározása,
g) határozat a szavazatszámláló biztosok személyéről és a szavazókörzetek
létrehozásáról.
(7) Ha a helyi népszavazás tárgya szélesebb körű, és a népszavazáson benyújtott
javaslatok tisztázásra szorulnak, a Városi Képviselő-testület népszavazásról szóló
határozatának mellékletében kell ezt szerepeltetni.
(8) A helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatot ki kell függeszteni a hivatali táblára
és a város internetes honlapán kell közzétenni a kihirdetésétől számított 3 napon belül.
5. cikk
Szavazókörzet
(1) A szavazati lapok leadására és a szavazatok összesítésére a város polgármestere
szavazókörzeteket hoz létre és szavazóhelyiségeket jelöl ki. A szavazókörzetek
létrehozásáról és a szavazóhelyiségek kijelöléséről a város polgármestere dönt.
(2) Egy szavazókörzet általában 1000 választópolgárt foglal magába.
(3) A szavazókörzeteket egymás utáni, arab sorszámokkal jelölik meg.
6. cikk
A szavazói lista és a kifogásolási eljárás

(1) A szavazók listáját a város állítja össze és vezeti.
(2) Az adatok teljességét, a hibák és a pontatlanságok kijavítását a szavazók listájában és
a kifogásolási eljárás menetét is külön rendelkezés szabályozza.
7. cikk
A szavazói lista
(1) A szavazók listáját a város készíti el az egyes szavazókörzeteknek a szavazók állandó
listája alapján.
(2) A szavazók listáját a város leadja a szavazókörzetek szavazatszámláló bizottságainak
legkésőbb egy órával a szavazás kezdete előtt.
(3) A szavazók listáját a szavazókörzetek szavazatszámláló bizottságai kibővíthetik
azokkal a szavazókkal, akikről ez a rendelkezés szól. (18.§ 3-4. bek.).
(4) Mindenki, aki ismerheti a szavazók listáját, köteles titokban tartani a tartalmát.

MÁSODIK RÉSZ
A HELYI NÉPSZAVAZÁS SZERVEI
8. cikk
Általános rendelkezések
(1) A helyi népszavazás megszervezésére és az eredmények kimutatására a Városi
Képviselő-testület 7 napon belül a népszavazás kitűzésétől a következő szerveket
hozza létre:
a) Helyi népszavazási bizottság (továbbiakban „helyi bizottság“)
b) Körzeti bizottság – minden szavazókörzetben.
(2) A bizottságok min. öttagúak. A bizottság tagja lehet az a 18. életévét betöltött
jogképes személy, aki állandó lakhellyel rendelkezik Rimaszombat területén.
(3) A bizottság tagja a következő szöveg aláírásával fogadja el funkcióját: „Ígérem, hogy
lelkiismeretesen és pártatlanul fogom ellátni a rám ruházott feladatot, betartva
a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, Rimaszombat város Alaptörvényét és
Rimaszombat városának egyéb előírásait“.
(4) A bizottság akkor tud eljárni, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatok
érvényességéhez a jelenlévők többségi szavazata szükséges. Szavazategyenlőség
esetében a határozatot el kell utasítani. A tárgyalás menetéről a bizottság
jegyzőkönyvet készít.
(5) A bizottság az első ülésén sorsolással megválasztja az elnökét és alelnökét. A sorsolást
a bizottság jegyzőkönyvvezetője felügyeli.

9. cikk
Helyi népszavazási bizottság
(1) A helyi népszavazási bizottság feladata a népszavazás lebonyolítása.
(2) A helyi bizottságot a Városi Képviselő-testület irányítja, ill. megválasztja a tagjait és
póttagjait. A helyi bizottság összetételénél figyelemmel kell lenni a politikai pártok,
koalíciók, ill. a független képviselők képviseletére a Városi Képviselő-testületben.
Amennyiben a népszavazás kezdeményezése a lakosság petíciós joga alapján indult,
a petíciós bizottság is képviseltetheti magát a népszavazási bizottságban egy taggal és
egy póttaggal. Ebben az esetben értesíteni kell a város polgármesterét
a népszavazásról szóló határozatban feltüntetett határidőn belül. E határidő utolsó
napján 16.00-ig lehet bejelenteni, az utána történt bejelentést figyelmen kívül kell
hagyni.

(3) A tag és póttag delegálásáról szóló közleménynek tartalmaznia kell:
a) a tag vezetékneve, keresztneve, születési éve és levelezési címe,
b) a póttag vezetékneve, keresztneve, születési éve és levelezési címe,
c) annak a személynek a vezeték- és keresztneve, ill. aláírása:
1. aki jogosult eljárni a politikai pártok, koalíciók nevében,

2. aki jogosult a közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásra,
amennyiben petíciós bizottságról van szó
d) ezen személyek egyéb elérhetőségei: telefonszám és email, amennyiben
rendelkeznek ilyennel.
(4) A helyi bizottság első ülését a népszavazás kezdeményezéséről szóló határozatban
kijelölt határidő szerint kell megtartani, ezt a város polgármestere hívja össze.
(5) A helyi bizottságban lévő tagság megszűnik, amennyiben a tag lemond róla: Erről
írásban kell értesítenie a város polgármesterét, akinek póttagot kell kijelölni.
A tagság akkor is megszűnik, amennyiben a tag nem teszi le az esküt legkésőbb 10
nappal a népszavazás előtt – ez nem érinti a póttagot.
(6) A helyi bizottság:
a) felügyeli a szavazókörzeteket feladataik ellátása során,
b) megvitatja a népszavazás előkészületei kapcsán felmerült szervezeti és
technikai kérdéseket,
c) megvitatja azokat az információkat, amelyek a népszavazás összefoglalásával
kapcsolatosak,
d) felügyeli a leadott szavazatok feldolgozását,
e) jegyzőkönyvet készít a szavazás eredményéről, leadja az iratokat
a népszavazásról, melyeket a város tárol.
10. cikk
Körzeti bizottság
(1) A körzeti bizottságba politikai pártok vagy koalíciók delegálhatnak egy tagot és egy
póttagot a közérdek védelme érdekében. Amennyiben a népszavazás kezdeményezése
a lakosság petíciós joga alapján indult, a petíciós bizottság is képviseltetheti magát
a népszavazási bizottságban egy taggal és egy póttaggal. Az erről való értesítést
a népszavazás kezdeményezéséről szóló határozatban foglalt határidőn belül kell
eljuttatni a városnak. Az utána történő bejelentéseket figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A tag és póttag delegálásáról szóló közleménynek tartalmaznia kell:
a) a tag vezetékneve, keresztneve, születési éve és levelezési címe,
b) a póttag vezetékneve, keresztneve, születési éve és levelezési címe,
c) annak a személynek a vezeték- és keresztneve, ill. aláírása:
1. aki jogosult eljárni a politikai pártok, koalíciók nevében,
2. aki jogosult a közigazgatási szervekkel való kapcsolattartásra,
amennyiben petíciós bizottságról van szó,
és ezen személyek egyéb elérhetőségei: telefonszám és email, amennyiben
rendelkeznek ilyennel.
(3) A tag és póttag delegálásáról szóló értesítést postai úton vagy emailben kell elküldeni
a népszavazásról szóló határozatban feltüntetett határidőn belül. E határidő utolsó
napján 16.00-ig lehet bejelenteni, az utána történt bejelentést figyelmen kívül kell
hagyni.
(4) A körzeti bizottság amennyiben nem a megfelelő módon alakult meg, vagy tagjainak
száma 5-től kevesebb és nincs póttag, a város polgármestere új tagokat nevez ki.
(5) A helyi bizottság első ülését a népszavazás kezdeményezéséről szóló határozatban
kijelölt határidő szerint kell megtartani, ezt a város polgármestere hívja össze.
A körzeti bizottságban lévő tagság megszűnik, amennyiben a politikai párt vagy
koalíció – aki delegálta - visszahívja a tagot, ill. amennyiben a tag írásban lemond.
Erről értesíti a város polgármesterét, aki kinevez egy póttagot. A tagság akkor is

megszűnik, amennyiben a tag nem teszi le az esküt legkésőbb 10 nappal a népszavazás
előtt – ez nem érinti a póttagot.
(6) A körzeti bizottság:
a) bebiztosítja a szavazás helyes menetét,
b) feljegyzi a szavazókat a népszavazás napján a szavazók listájára,
c) összeszámolja a szavazatokat, jegyzőkönyvet készít a szavazás menetéről és
eredményéről,
d) a helyi bizottságnak haladéktalanul eljuttatja a szavazás menetéről és
eredményéről szóló jegyzőkönyv egy példányát,
e) tárolás céljából átadja az összes iratot a városnak.
11. cikk
A helyi bizottság és körzeti bizottság jegyzőkönyvvezetője
(1) A helyi bizottság és körzeti bizottság jegyzőkönyvezetője (továbbiakban
„jegyzőkönyvvezető“) szervezési és adminisztratív ügyeket bonyolít le, a bizottsági
ülések előkészítéséhez és szakértői tanácsadói feladatot lát el. Részt vesz a bizottság
ülésein, ahol szavazati joggal rendelkezik.
(2) A jegyzőkönyvvezető a következő szöveg aláírásával fogadja el funkcióját: „Ígérem,
hogy lelkiismeretesen és pártatlanul fogom ellátni a rám ruházott feladatot, betartva
a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, Rimaszombat város Alaptörvényét és
Rimaszombat városának egyéb előírásait“.
(3) A jegyzőkönyvvezetőket a Városi Képviselő-testület választja határozatában.
(4) A jegyzőkönyvvezetőket a város polgármestere nevezi ki vagy vonja vissza a
megbizatásukat, kellő időben ahhoz, hogy feladataikat rendeltetésszerűen el tudják látni e
rendelet szerint.
12. cikk
Összegző szervezeti egység
(1) A város a szavazatok feldolgozására, ill. ezek előkészületeire egy összegző szervezeti
egységet hoz létre, amely a helyi bizottság munkáját segíti.
(2) Az összegző szervezeti egység tagja a következő szöveg aláírásával fogadja el
funkcióját: „Ígérem, hogy lelkiismeretesen és pártatlanul fogom ellátni a rám ruházott
feladatot, betartva a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, Rimaszombat város
Alaptörvényét és Rimaszombat városának egyéb előírásait“.
(3) Az összegző szervezeti egység ellátja azokat a feladatokat, melyekkel a helyi bizottság
megbízza. Az összegző szervezeti egység elnöke részt vesz a helyi bizottság azon
ülésein, ahol a szavazatok feldolgozásáról, ill. ezek előkészületeiről tárgyalnak.

HARMADIK RÉSZ
A HELYI NÉPSZAVAZÁS
13. cikk
A szavazólap
(1)

A szavazólapon a javaslatot vagy javaslatokat sorszámmal jelölt kérdés formájában
kell feltüntetni. Minden egyes javaslat esetében a válasz "igen" vagy "nem", valamint
egy útmutatás arról, hogyan kell szavazni.
(2) A szavazólapot és a borítékot el kell látni a város hivatalos bélyegzőjével. A
szavazólap eredeti példánya a szavazólapok nyomtatásának alapja. A szavazólapokat
ugyanolyan betűkkel és méretekkel kell nyomtatni, ugyanolyan színűnek és azonos
méretűnek kell lenniük.
(3) A városnak a szavazás megkezdése előtt legalább egy órával be kell biztosítani a
szükséges számú szavazólapot és a helyi népszavazás napján a körzeti bizottságoknak
el kell juttatni.
14. cikk
A szavazók értesítése
(1)

A város legkésőbb tíz nappal a helyi népszavazás kitűzését követően a város hivatali
tábláján kifüggeszti és az internetes honlapján informálja a lakosságot, hogy milyen
feltételekkel választhatnak, ill. választhatók. A város köteles a nemzeti kisebbség
nyelvén is informálni a lakosságot, külön rendelet alapján.
(2) A város felhívja a figyelmet, hogy a szavazók személyi igazolványukkal kötelesek
igazolni személyazonosságukat.
(3) A város legkésőbb 15 nappal a népszavazás előtt minden szavazásra jogosultnak
értesítést küld a népszavazás kitűzéséről, megjelölve a határozatot, amivel ezt a Városi
Képviselő-testület elrendelte. Továbbá fel kell tüntetni az időpontot, dátumot és
a kérdéseket, amiben dönteni kell a lakosságnak. Ezeket az információkat fel kell
tüntetni a város hivatali tábláján és internetes honlapján is.

15. cikk
Szavazóhelyiség

(1)

A Szlovák Köztársaság lobogóját kell feltüntetni azon az épületen, ahol a
szavazóterem található, és fel kell tüntetni a "a helyi népszavazásra kijelölt helyiség"
feliratot és a választókerület számát is. A város köteles a nemzeti kisebbség nyelvén is
megjelölni a szavazóhelyiséget.
(2) A szavazóhelyiségben szemből bal oldalra kerül a Szlovák Köztársaság zászlaja, jobb
oldalra a címer.
(3)
A szavazóhelyiségben lenni kell szavazóurnának, mozgóurnának, egy doboznak,
amibe az el nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok kerülnek, továbbá a
szavazók listájának, üres listának a szavazók kibővítéséhez, elegendő mennyiségű
szavazólapnak a város hivatali pecsétjével ellátva és elegendő mennyiségű
nyomtatványnak a jegyzőkönyvi bejegyzésekhez a szavazás menetéről és eredményéről.

(4)

A szavazóhelyiségben vagy a bejáratnál el kell helyezni a mintaként szolgáló
szavazólapokat („minta“ megjelöléssel) és az információkat a szavazásról. A város
köteles a nemzeti kisebbség nyelvén is informálni a lakosságot a szavazás menetéről, ill.
a város internetes honlapján is közzétenni ezt.
(5) A szavazóhelyiség berendezéseit, felszereléseit a város biztosítja.
(6) A szavazóhelyiségben a rend betartásáért a körzeti bizottság elnöke felel, az ő
távollétében az elnökhelyettes. A rend betartása kötelező a jelenlévők számára is.
16. cikk
A helyi népszavazás napja
Általában egy napos, szombaton, 7.00-tól 20.00-ig.
17. cikk
A szavazás kezdete

A szavazás megkezdése előtt a körzeti bizottság elnöke leellenőrzi a bizottság tagjaival
egyetemben, hogy a helyiség felszerelése megfelel a törvényben előírtaknak. Továbbá
leellenőrzi, hogy a szavazóurna, a mozgó szavazóurna és a doboz, amibe az el nem használt
vagy helytelenül kitöltött szavazólapok kerülnek, üres. Amennyiben nem talál semmilyen
hiányosságot, a szavazást megkezdettnek nyilvánítja.
18. cikk
A szavazás menete
(1) A szavazók érkezési sorrendben szavaznak, személyesen, semmiféle képviseletre
nincs mód.
(2) A szavazó személyazonosságát igazolja a személyigazolványával. A bizottság
bekarikázza a szavazó sorszámát és kiadja a szavazólapot és a borítékot. Ezek átvételét
aláírásával igazolja, amennyiben ezt nem teljesíti, a bizottság elnöke ezt feljegyzi
a szavazók listájában. Amennyiben a szavazó nem igazolja személyazonosságát, nem
szavazhat. Ez érvényes a szavazóhelyiségen kívüli szavazazásra is.
(3) Azt a szavazót, aki az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségbe megy szavazni, de
nincs a szavazók listáján, a személyigazolványa felmutatása után felírja a bizottság
a szavazók listájára, majd átadják neki a szavazólapot és a borítékot.
(4) Azt a szavazót, aki az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségbe megy szavazni
bírósági ítélet alapján, a személyigazolványa felmutatása után felírja a bizottság
a szavazók listájára, majd átadják neki a szavazólapot és a borítékot.
(5) A szavazólap és a boríték átvétele után a szavazó belép a szavazófülkébe. Amennyiben
ezt nem teszi meg, nem szavazhat.
(6) A szavazófülkében a szavazólapon bekarikázza az „igen“ vagy a nem“ választ. Utána
a bizottság előtt a szavazóurnába teszi a borítékot, amiben a szavazólap van.
(7) A szavazó kérésére a bizottság kiadhat neki új szavazólapot. A helytelenül kitöltött
szavazólapok az el nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok közé
kerülnek.
(8) Az a szavazó, aki egészségügyi állapota miatt nem tud önállóan szavazni, vagy azért,
mert nem tud írni vagy olvasni, köteles e tények valamelyikét jelezni a bizottság felé,
amely külön rendelkezés szerint jár el ilyen esetben.
(9) Főleg egészségügyi állapotára hivatkozva kérheti a szavazó, hogy szavazatát ne
a szavazóhelyiségben adja le, hanem azon kívül. Ebben az esetben a bizottság két

tagját kiküldi a mozgóurnával, szavazólapokkal és a szavazók azon listájával, akik
kérték a szavazóhelyiségen kívül leadni szavazatukat. A kiküldött bizottsági tagoknak
be kell tartani a szavazat titkosságát. A körzeti bizottság bekarikázza a szavazót, amint
a két bizottsági tag visszaérkezik a mozgóurnával a szavazóhelyiségbe.
(10) Az a szavazó, aki egészségügyi fogyatékosságára hivatkozva nem tudja beletenni
a szavazóurnába a borítékot a szavazólappal, megkérhet valakit, hogy segítsen neki,
a bizottság tagjai kivételével.
(11)
Az el nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok közé kerülnek azok
a szavazólapok, melyeket a szavazó nem használt el, ill. nem töltött ki. Amennyiben a
szavazóhelyiségen kívül történt a szavazás, a bizottság tagjai előtt semmisíti meg a
szavazó a szavazólapokat.

19. cikk
Egyéb intézkedések
Amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely akadályozza a szavazást, a körzeti
bizottság dönthet úgy, hogy a szavazás kezdetét későbbi időpontra teszi, vagy a szavazásra
szánt időt meghosszabbítja. A szavazásra szánt idő semmiképp sem lehet rövidebb, mint
eredetileg lett volna. Ha a szavazást felfüggesztik, a bizottság lepecsételi a fel nem használt
szavazólapokat, a szavazók névsorát és a szavazóurna, mozgóurna nyílását, ahova
a szavazólapokat kell dobni. A szavazás újraindításánál a bizottság elnöke a többi taggal
egyetemben leellenőrzi a pecsétek sértetlenségét. Amennyiben olyan körülmény áll fenn,
amely akadályozza a szavazást, a körzeti bizottság ezt jegyzőkönyvbe veszi.

20. cikk
A szavazóhelyiségben való jelenlét és a szavazás lezárása
(1) A szavazóhelyiségben jelen lehetnek: a bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető és más
személyek, akik érdeklődést mutatnak a szavazás menetének, ill. a szavazatok
számlálásának megfigyelésére. Ezeket a személyeket csak abban az esetben lehet
kiküldeni a szavazóhelyiségből, amennyiben a szavazás menetét veszélyeztetik, vagy
helyszűke miatt. A megfigyelők megfigyelésre irányuló kérelmüket a bizottság
elnökéhez - vagy ha nincs jelen - az elnökhelyetteshez címzik.
(2) A szavazásra kijelölt idő eltelte után már csak az szavazhat, aki még a helyiségben
tartózkodik, vagy a helyiség előtt vár a bejutásra. Utána a szavazóhelyiség bezár és
a bizottság elnöke lezártnak tekinti a szavazást. A fel nem használt, ill. helytelenül
kitöltött szavazólapokat külön dobozba helyezik, mindenféle manipulációt elkerülve
ezzel.

NEGYEDIK RÉSZ
A HELYI NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS
KIHIRDETÉSE

21. cikk
A szavazás lezárása
(1) A szavazás lezárása után a bizottság elnöke lepecsételteti azokat a szavazólapokat,
amelyeket nem használtak fel, utána kinyittatja a szavazóurnát és a mozgóurnát,
amennyiben használva volt és összekeveri azok tartalmát.
(2) A bizottság összeszámolja a szavazólapokat és összehasonlítja a szavazók listáján
szereplő szavazók számával.

22. cikk
Szavazatszámlálás a körzeti bizottságban, a szavazólapok érvényességének
megállapítása
(1) A szavazóurnából kivett szavazólapokat a bizottság megszámolja, elkülöníti az
érvénytelen szavazatokat és megszámolja az „igen“ és a „nem“ szavazatokat. Az
eredményeket feljegyzi a jegyzőkönyvbe.
(2) Amennyiben nem a szavazólapra adták le a szavazatukat, vagy a szavazólapot két
vagy több részre szakították, a szavazat érvénytelen.
(3) A szavazólap szintén érvénytelen, amennyiben nincs bekarikázva a válaszok közül
egyik sem, vagy ha mindkét választ bekarikázták. A szavazat érvényes, ha csak az
egyik kérdésre válaszoltak.
23. cikk
A körzeti bizottság jegyzőkönyve
(1) A bizottság elkészíti a jegyzőkönyvet két példányban, a bizottság elnöke és tagjai
aláírják. Ha nem írják alá, nincs hatása az érvényességére.
(2) A szavazás menetéről és eredményéről készült jegyzőkönyvben a következőket kell
feltüntetni:
a) a szavazás kezdete és vége, az esetleges félbeszakítása,
b) a szavazók száma a szavazók listáján,
c) a szavazók száma, akik részt vettek a szavazáson,
d) a leadott szavazólapok száma,
e) a leadott érvényes szavazatok száma,
f) az összes javaslathoz érkező igenek és nemek száma.
(3) A népszavazás részvételi arányainak megállapításaihoz fontos a szavazók száma, akik
átvették a szavazólapokat.
(4) A körzeti bizottság haladéktalanul eljuttatja a jegyzőkönyv egyik példányát a helyi
bizottságnak.

24. cikk
A körzeti bizottság tevékenysége a jegyzőkönyv aláírása után
(1) A jegyzőkönyv mindkét példányának aláírása után a bizottság elnöke kihirdeti
a szavazás eredményét.
(2) A körzeti bizottság a helyi választási bizottság felszólítására befejezi munkáját.
25. cikk
A helyi bizottság által hitelesített jegyzőkönyvek
A helyi bizottság a körzeti bizottság által jegyzett jegyzőkönyvekből értesül a szavazás
menetéről és eredményéről a szavazókörzetekben. Amennyiben bármilyen kétely merül fel
a jegyzőkönyvben leírtakkal kapcsolatban, a bizottság a körzeti bizottsághoz fordulhat
magyarázatért, vagy egyéb információért.A nyilvánvaló hibákat önállóan kijavítja, egyeztetve
a körzeti bizottsággal, illetve felkéri a bizottságot, hogy javítsa ki a hibákat. Ennél
a tevékenységnél jelen lehetnek a bizottságok tagjai, jegyzőkönyvvezetői, ill. olyan
személyek, akik jelenlétével a bizottság egyetértett.
26. cikk
A helyi bizottság jegyzőkönyve
(1) A bizottság elkészíti a jegyzőkönyvet két példányban, a bizottság elnöke és tagjai
aláírják. Amennyiben nem írják alá, a jegyzőkönyvbe bejegyezhetik az okát. Ha nem
írják alá, nincs hatása az érvényességére.
(2) A szavazás menetéről és eredményéről készült jegyzőkönyvben a következőket kell
feltüntetni:
a) a szavazókörzetek és a körzeti bizottságok száma,
b) a szavazók száma a szavazók listáján,
c) a szavazók száma, akik részt vettek a szavazáson,
d) a leadott szavazólapok száma,
e) a leadott érvényes szavazatok száma,
f) a leadott érvénytelen szavazatok száma,
g) az összes javaslathoz érkező igenek és nemek száma,
h) a jegyzőkönyvhöz a bizottság rövid jelentést készít a panaszokról és egyéb
határozataikról.
(2) A jegyzőkönyv mindkét példányát aláírják, majd eljuttatják a város polgármesterének.

27. cikk
A helyi népszavazás érvényessége
A helyi népszavazás akkor sikeres, ha eredményes és érvényes: a szavazók fele részt
vett és ugyanúgy válaszolta meg a feltett kérdést.
28. cikk
A helyi népszavazás eredményének kihirdetése
(1) A város polgármestere összehívja a Városi Képviselő-testületet és a jegyzőkönyvek
átvételétől számított 3 napon belül kihirdetik a helyi népszavazás eredményét.
A jegyzőkönyvek átvételétől számított 3 napon belül a helyi népszavazás eredményét
ki kell függeszteni a város hivatali táblájára is. Tartalmaznia kell:

a) a népszavazás napja,
b) a szavazók száma a szavazók listáján,
c) a szavazók száma, akik részt vettek a szavazáson,
d) az „igen“ szavazatok száma,
e) a „nem“ szavazatok száma,
f) a népszavazás eredményének megállapítása.
(2) Amennyiben több javaslat van, minden kérdést külön kell kiértékelni.
(3) A város az internetes honlapján is közzéteheti a jegyzőkönyvet, akár a népszavazás
kihirdetése előtt is.

ÖTÖDIK RÉSZ
INTÉZKEDÉSEK A HELYI NÉPSZAVAZÁS BEBIZTOSÍTÁSÁRA

29. cikk
A szavazóhelyiségek anyagi és személyi bebiztosítása
A bizottság anyagi feltételeit, szervezési és technikai előkészületeit, továbbá
e munkákat elvégző személyeket Rimaszombat városa biztosítja.
30. cikk
A szavazóbizottságok juttatásai
(1) A körzeti bizottság tagja, a helyi szavazási bizottság tagja, a jegyzőkönyvvezető és az
összegző szervezeti egység tagjait pénzbeli jutalom illeti meg munkájukért.
A bizottság tagjainak, jegyzőkönyvvezetőnek és az összegző szervezeti egység
tagjainak e jutalmat a város fizeti ki, 30 napon belül a bizottság tevékenységének
beszüntetésétől.
(2) A bizottságok tagjainak, jegyzőkönyvvezetőnek és az összegző szervezeti egység
tagjainak díjazása a következőképpen alakul: a napi átlagfizetés a szorzója, az
utolsóelőtti negyedév a negyedév előtt, amikor a népszavazást tartják:
a)
b)
c)
d)

a körzeti bizottságok tagjainak 1,2-szerese,
a körzeti bizottság elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének 1,2-szerese + 10%,
a helyi népszavazási bizottság tagjainak 1,5-szerese,
a helyi népszavazási bizottság elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének 1,5szerese + 10%.
31. cikk
A szavazással kapcsolatos költségek megtérítése

A szavazással kapcsolatos költségeket Rimaszombat városa a költségvetéséből
finanszírozza.

32. cikk
A szavazással kapcsolatos iratok tárolása
(1) A bizottságok a szavazással kapcsolatos iratokat átadják a városnak, megőrzés
céljából. Erről jegyzőkönyvet készítenek, melyben megtalálható a szavazással
kapcsolatos iratok jegyzéke is. A jegyzőkönyvet aláírják a bizottság elnökei és azok,
akik az átvételéért felelősek.
(2) A szavazási dokumentumok hozzáférhetőségét külön jogszabály szabályozza.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk
A helyi népszavazásra vonatkozó kampány ill. az erre vonatkozó korlátozások
(1) A helyi népszavazás előtt a szavazók kampányolhatnak a népszavazásra bocsájtott
javaslat mellett ill. ellen, amiről a szavazás során majd dönteniük kell. A népszavazás
napján mindennemű ráhatás a szavazókra szigorúan tilos (Szóban, írásban,
hanganyagban, képpel, és egyéb formában is, sem abban az épületben, ahol a
szavazóhelyiség van, sem a közvetlen közelében).
(2) A bizottságok tagjai és jegyzőkönyvvezetők nem tájékoztathatnak senkit a szavazás
állásáról, a részeredményekről addig, amíg nem írták alá a jegyzőkönyvet.
(3) A helyi népszavazás napján a népszavazás eredményei a szavazás végéig titkosak.
34. cikk
Együttműködés
A város és a bizottságok együttműködnek a helyi népszavazás megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos minden kérdésben.
35. cikk
Meghatalmazó rendelkezés
(1) Amennyiben e rendelet nem szabályozza a népszavazáshoz kapcsolatos valamely
kérdéskört, akkor a következő törvények az irányadók: 1990. évi 369. tv., 1991. évi
85. tv., 2014. évi 180. tv. és ezek későbbi módosításai.
(2) A helyi népszavazás előkészítésére és biztosítására, a helyi népszavazás
eredményeinek feldolgozására és a formanyomtatványok feldolgozására vonatkozó
módszertani utasításokat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Szlovák
Köztársaság Statisztikai Hivatala által a Szlovák Köztársaság népszavazásainak
megszervezésére vonatkozó módszertani utasítás szerint kell megfelelően alkalmazni.

36. cikk
Záró rendelkezések
(1) Ezen 2017. évi 45. sz. általános érvényű rendeletet a Rimaszombati Városi Képviselőtestület 2017. 04. 18-én fogadta el.

(2) Ezen 2017.04.18-án elfogadott, 2017. évi 45. sz. Általános érvényű rendeletet hatályon
kívül helyezi a 1998. évi 41. sz. Általános érvényű rendeletet a helyi népszavazásról.
(3) A kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

JUDr. Jozef Šimko
a város polgármestere

