Rimaszombat Város 41/1998 számú általános érvényű rendelete
Rimaszombat város polgárai szavazásának
megvalósítási módszereiről
Rimaszombat város, összhangban a Tgy. 369/1990 számú, a községi
szervezetekről szóló törvénye 6. §-ával, a későbbi változások és kiegészítések
hangzásában, kiadja ezt az általános érvényű rendeletét a város polgárai
szavazásának megvalósításáról:

I. rész
Alapvető rendelkezések
1. cikkely
1) Ez az általános érvényű rendelet (a továbbiakban csak ÁÉR) meghatározza
Rimaszombat város polgárai szavazásának megvalósítási módszerét a Tgy. 369/1990
számú, a községi szervezetekről szóló törvény 11. §-a értelmében, a későbbi
változások és kiegészítések hangzásában (a továbbiakban csak helyi referendum). Az
SZK Alkotmányának 93-99. cikkelyei értelmében a referendumnál sajátos előírások,
azaz a Tgy. 564/1992 számú törvény alapján kell eljárni, a változások és
kiegészítések hangzásában.
2) A helyi referendumot a Városi Képviselőtestület határozta jelöli ki a
végrehajtás időpontjának kitűzésével. Az időpontot úgy állapítják meg, hogy a
referendum megvalósuljon legkésőbb kihirdetéstől számított 60 napon belül. A
hirdetésben fel kell továbbá tüntetni, kinek a javaslatára lett kiírva a helyi referendum,
a polgárok petíciója beadásának napját, milyen kérdésről vagy kérdésekről kell a
polgároknak dönteniük.
3) A helyi referendum kiírására a város polgármestere vagy a Városi
Képviselőtestület küldöttei tehetnek javaslatot.
4) Ha a helyi referendum a város polgárai csoportjának petíciója alapján lett
kihirdetve, (a Tgy. 369/1990 számú törvény 11a §-a 1. bekezdésének c/ pontja
alapján), akkor a város polgármestere köteles a petíció átvételének napjától számított
30 napon belül minden feltételnek megfelelő javaslatot tenni. A petíciónál a Tgy.
85/1990 számú a petíciójogról szóló törvény értelmében kell eljárni.
5) A helyi referendumban előterjesztett kérdést vagy kérdéseket úgy kell
megfogalmazni, hogy egyöntetűen „igen” vagy „nem" válasszal lehessen rájuk
felelni. A kérdések nem lehetnek kölcsönösen összefüggésben.

2. cikkely
1) A helyi referendum kihirdetéséről a város polgárai hagyományos módon
szereznek tudomást, legkésőbb 15 nappal annak végrehajtása előtt.
2) A helyi referendumot a kijelölt napon 7.00 órától 22.00 óráig kell
végrehajtani.
3) Ha a helyi referendum két napra van kiírva, akkor az első napon 14.00 órától
kezdődik és 22.00 órakor ér véget. A második napon a helyi referendum 7.00 órakor
kezdődik és 14.00 órakor ér véget.

3. cikkely
A helyi referendumban szavazati joggal a Szlovák Köztársaság minden polgára
rendelkezik, akinek állandó lakhelye a város területén van és aki jogosult választani a
városi önkormányzat szerveibe Tgy. 346/1990 számú törvény értelmében, a
változások és kiegészítések hangzásában (a továbbiakban csak „jogosult polgár”).

II. rész
Körzetek, szavazási jegyzékek
és a helyi referendum szervei
4. cikkely
Körzetek
1) A polgárok szavazására és a szavazatok összeszámlálására a városban és a
hozzá tartozó városrészekben körzeteket alakítanak ki a helyi referendum
végrehajtására.
2) A körzet területét és a szavazóhelyiséget minden körzetben a város
polgármestere határozza meg, legkésőbb 15 nappal a helyi referendum végrehajtása
előtt.

5. cikkely
Szavazási jegyzékek
A szavazásra jogosult polgárok jegyzékeit a helyi referendum alkalmával (a
továbbiakban csak „jegyzékek”) a Városi Hivatal köteles biztosítani.
A jegyzékekre érvényesek a választók jegyzékéről szóló Választási Törvény
megfelelő határozatai azzal, hogy nem érvényesül a jegyzék kifüggesztésének
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időpontjára vonatkozó határozat. A jegyzékeket meg lehet tekinteni és esetleges
kifogásokat érvényesíteni a Városi Hivatal szervezési osztályán.

6. cikkely
Általános előírások a helyi referendum szervei részére
1) A helyi referendum megszervezésére és eredményeinek megállapítása
céljából bizottságokat kell alakítani, éspedig:
a/ a helyi referendum Városi Bizottságát,
b/ a helyi referendum Körzeti Bizottságait minden körzetben.
2) A bizottságok tagjai csak jogosult polgárok lehetnek.
3) A bizottság tagjainak kötelessége a következő hangzású eskü aláírásával
kezdődik:
„Becsületemre ígérem, hogy feladatomat lelkiismeretesen és pártatlanul fogom
teljesíteni és ezalatt a törvényeknek és egyéb jogi előírásoknak megfelelően fogok
eljárni”.
4) A bizottság akkor képes határozathozatalra, ha összes tagjának több mint
a fele jelen van. A határozat akkor van jóváhagyva, ha a jelen levő tagok több mint a
fele szavazza meg jóváhagyását. Ha a szavazatok száma egyenlő, akkor a javaslat
visszautasítottnak tekintendő.
5) Ha a bizottság tagjának funkciója megszűnik, akkor helyébe a tartaléktag
lép. A városi bizottság alelnökét ezen funkció teljesítése alatt helyettesítheti a városi
hivatal általa kijelölt dolgozója.

7. cikkely
A helyi referendum Városi Bizottsága
(HRVB)
1) Minden politikai párt, politikai mozgalom, amely képviselve van a Városi
Képviselőtestületben, a város polgármestere által kijelölt időpontban javasolhat a
HRVB-ba egy tagot és egy tartaléktagot, és azok nevét, vezetéknevét és lakáscímüket
bejelentik a VH illetékes dolgozójának.
2) A bizottság első ülését a város polgármestere hívja össze a referendum
végrehajtásának előírásai által meghatározott időpontra.
3) Az első ülésen sorsolással állapítják meg a bizottság elnökét és első
alelnökét. A sorsolást a bizottság legidősebb tagja vezeti.
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4) A bizottság következő alelnöke a VH elöljárója. Az írnok nem tagja a
bizottságnak, őt a város polgármestere nevezi ki a VH dolgozói közül.
5) A VH elöljárója a VH alkalmazottai közül kijelöli a feladatok
teljesítéséhez és a szervezési munkák elvégzéséhez szükséges megfelelő mennyiségű
személyeket.
6) A HRVB-ának feladatai:
a/ felügyel a jogi előírások betartására a helyi referendum előkészületeinél és
végrehajtásánál,
b/ határoz a körzeti bizottságok munkájával kapcsolatos panaszokról,
c/ megállapítja a szavazatok eredményét a helyi referendumban,
d/ a szavazás eredményéről írt jegyzőkönyvet átadja a város polgármesterének és a
Városi Képviselőtestületnek,
e/ további feladatokat teljesít ezen általános érvényű rendelet és egyéb jogi előírások
értelmében.

8. cikkely
Körzeti Bizottságok
1) Minden politikai párt, politikai mozgalom, amely képviselve van a Városi
Képviselőtestületben, a város polgármestere által kijelölt időpontban javasolhat a
Körzeti Bizottságba egy tagot és egy tartaléktagot, és azok nevét, vezetéknevét és
lakáscímüket bejelentik a VH illetékes dolgozójának.
2) A bizottság első ülésén, amelyet a város polgármestere hív össze, a
bizottság tagjai közül sorsolással megállapítják a bizottság elnökét és első alelnökét.
A sorsolást a bizottság legidősebb tagja vezeti. A bizottság írnokát, aki nem tagja a
bizottságnak, a város polgármestere nevezi ki a VH dolgozói közül.
3) A Körzeti Bizottságnak legkevesebb 5 tagjának kell lenni – ha a Körzeti
Bizottság nem így van kialakítva az 1. bekezdés értelmében, akkor a hiányzó tagokat
a város polgármestere nevezi ki.
4) A szervezeti munkák elvégzéséhez szükséges dolgozókat a VH elöljárója
biztosítja.
5) Körzeti Bizottság
a/ biztosítja a szavazás rendes lefolyását, felügyel főleg a szavazólapok helyes
átadására és a rendre a szavazóhelyiségben és annak közvetlen közelében,
b/ összeszámolja a szavazatokat,
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c/ elkészíti a jegyzőkönyvet a szavazás lefolyásáról és eredményéről és átadja azt a
helyi referendum Városi Bizottságának,
d/ további feladatokat teljesít ezen általános érvényű rendelet és egyéb jogi előírások
értelmében és a helyi referendum Városi Bizottsága által kitűzött feladatokat.

III. rész
A helyi referendum lefolyása
9. cikkely
Szavazólapok
1) A szavazólapon fel kell tüntetni:
a/ a helyi referendum lefolyásának napját/napjait,
b/ kérdést vagy kérdéseket, több kérdés esetében sorszámmal kell őket ellátni.
Minden kérdéshez két keretet kell kinyomtatni, amelyek közül az egyik felé az
„igen ” szót a másik felé a „nem” szót kell felírni.
c/ felvilágosítást a szavazás módjáról.
2) Minden szavazólapot a város pecsétjének nyomatával kell ellátni.
3) A VH biztosítja a megfelelő mennyiségű szavazólapok kinyomtatását és
azok elhelyezését minden Körzeti Bizottságban a helyi referendum napján.
4) A jogosult polgár a szavazóhelyiségben kapja meg a szavazólapokat a
helyi referendum lefolyásának napján.

10. cikkely
A jogosult polgárok értesítése
A kialakított körzetekről, a szavazóhelyiségekről és a szavazás időpontjáról a
Városi Hivatal a szokásos módon és megfelelő időben értesíti a jogosult polgárokat.
A Városi Hivatal figyelmezteti a jogosult polgárokat a személyazonossági igazolvány
kötelező felmutatatásáról a szavazásnál.

11. cikkely
A helyi referendum előtti kampány
1) A helyi referendum előtti kampány időszakának ezen általános érvényű
rendelet céljából azt az időszakot értjük, amely a referendum kihirdetésének napjával
kezdődik és annak lefolyása előtt 48 órával végződik.
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2) 48 órával a helyi referendum megkezdése előtt és a végrehajtás idején tilos
a helyi referendumban való szavazás módjára irányuló meggyőzés szóban, írásban,
hang és képi eszközökkel egyaránt.
3) A helyi referendum idején tilos a szavazás módjára irányuló meggyőzés
azokban az épületekben, ahol a Körzeti Bizottságok székelnek és azok közvetlen
közelében.
4) A helyi referendumban előterjesztett kérdésekre vonatkozó
közvélemény-kutatás eredményeit nyilvánosságra hozni legkésőbb csak 3 nappal a
helyi referendum megkezdése előtt lehet.
5) A bizottságok és a szervezési, adminisztratív munkákat és az
eredményeket biztosító dolgozók nem adhatnak felvilágosítást a referendum
lefolyásáról és a szavazás részleges eredményeiről mindaddig, amíg a szavazás
eredményét tartalmazó jegyzőkönyv alá nincs írva.
6) A szavazás lefolyása idején tilos a szavazás kutatási eredményeit
nyilvánosságra hozni.

12. cikkely
Szavazás
1) A jogosult polgár személyesen szavaz, helyettesítése megengedhetetlen.
2) A jogosult polgár úgy szavaz, hogy leadja a szavazólapot, amelyen az
illetékes keretben kereszttel megjelöli, hogy a kérdésre „igen” választ ad vagy a
kérdésre a válasza „nem”. A szavazás titkos.
3) Ha a helyi referendumban több kérdésről kell határozni, akkor a 2.
bekezdés határozata érvényes minden önállóan feltett kérdésre.

13. cikkely
1) A szavazás érvénytelen, ha olyan irat lett leadva, amely nem szavazólap ( a 9.
cikkely értelmében).
2) A szavazólap érvénytelen, ha két vagy több részre van szétszakítva vagy ha
más módon van kitöltve, mint ahogy ezt előírja a 12. cikkely 2. bekezdése vagy ha
másképp van megjelölve vagy ha egyáltalán nincs megjelölve.
3) A szavazás érvényességéről és a szavazólap érvényességéről végeredményben
a Körzeti Bizottság határoz.
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14. cikkely
A választóhelyiségekben történő előkészületekre, a választólapok megjelölésére
szolgáló helyiségekre, a szavazás megkezdésére, a szavazásra, a rendre a
szavazóhelyiségekben és azok közvetlen közelében, a választás megszakítására és a
választás befejezésére a Választási Törvény megfelelő határozatai vonatkoznak (a
Tgy. 80/1990 számú törvénye és a Tgy. 346/1990 számú törvénye).

IV. rész
A helyi referendum eredményeinek megállapítása
és jelentése
15. cikkely
A szavazatok összeszámlálása a Körzeti Bizottságok által
1) A szavazóurnák felnyitása után a körzeti bizottság kiselejtezi az
érvénytelen szavazatokat (a 13. cikkely 1. bekezdése értelmében) és megállapítja:
a/ az összes leadott szavazólap mennyiségét,
b/ az érvénytelen szavazólapok számát (a 13. cikkely 2. bekezdése értelmében),
amelyeket kizárnak a további számlálásból,
c/ az érvényes szavazólapok mennyiségét,
d/ az „igen” válaszok és a „nem” válaszok számát minden egyes kérdéshez.
2) Egyébként a Körzeti Bizottság által összeszámolt szavazatoknál a
Választási Törvény illetékes, a körzeti választóbizottság szavazatok
összeszámolásáról szóló határozatai érvényesek.

16. cikkely
A körzeti szavazás lefolyásáról és eredményéről készült jegyzőkönyv
1) A Körzeti Bizottság két példányban készíti el a jegyzőkönyvet a körzeti
szavazás lefolyásáról és eredményéről, amelyeket aláír az elnök, az alelnök és a
bizottság többi tagjai. Az aláírás esetleges visszautasításának okait fel kell tüntetni.
2) A szavazás lefolyásáról és eredményéről készült jegyzőkönyvben a
Körzeti Bizottságnak fel kell tüntetni:
a/ a szavazás megkezdésének és befejezésének idejét, esetleg annak megszakítását,
b/ a jogosult polgárok számát, akik a körzetben fel vannak tüntetve a választási
jegyzékeken,
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c/
d/
e/
f/

a jogosult polgárok számát, akiknek átadták a szavazólapokat,
a leadott szavazólapok számát,
a leadott érvényes szavazólapok és érvénytelen szavazólapok számát,
az „igen” válaszok számát és a „nem” válaszok számát minden egyes kérdéshez.

3) A jegyzőkönyvhöz a Körzeti Bizottság rövid jelentést csatol a panaszok
tartalmáról, amelyeket a szavazók emeltek és a határozatokat, amelyeket velük
kapcsolatban hoztak.
4) A szavazás lefolyásáról és eredményéről készült jegyzőkönyv mindkét
példányának aláírása után a bizottság elnöke a jegyzőkönyv egy példányát
haladéktanul átadja a helyi referendum Városi Bizottságának.
5) A Körzeti Bizottság pecséttel lezárja a leadott szavazólapokat, a szavazási
jegyzékeket és átadja azokat a szavazáshoz tartozó minden okmánnyal együtt a
Városi Hivatalnak megőrzés céljából.

17. cikkely
A Városi Bizottság jegyzőkönyve a helyi referendumról
1) A HRVB-a áttanulmányozza a körzeti bizottságok jegyzőkönyveit és azok
alapján megállapítja a szavazás eredményét a helyi referendumban.
2) A HRVB-a két példányban elkészíti a jegyzőkönyvet a szavazás
eredményéről a helyi referendumban, melyet aláír a bizottság elnöke, alelnöke és
minden többi tagja. Az aláírás esetleges visszautasításának okait fel kell tüntetni.
3) A jegyzőkönyvben a HRVB-ának fel kell tüntetni:
a/ az összes körzet és körzeti bizottságok számát, amelyek leadták a szavazás
eredményéről készített jegyzőkönyvet,
b/ a jogosult polgárok teljes számát, akik fel voltak tüntetve a helyi referendum
szavazási jegyzékein,
c/ a jogosult polgárok teljes számát, akiknek átadták a szavazólapokat,
d/ a leadott szavazólapok teljes összegét,
e/ a leadott érvényes szavazólapok teljes összegét és a leadott érvénytelen
szavazólapok teljes összegét,
f/ az „igen” válaszok számát és a „nem” válaszok számát minden egyes kérdéshez.
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4) A HRVB-ának jegyzőkönyvében a bizottság továbbá röviden
összefoglalja a panaszok tartalmát, amelyeket a választók emeltek és a határozatokat,
amelyeket a bizottság velük kapcsolatban hozott, ugyanúgy a jogi előírások
megszegésének eseteit a helyi referendum előkészítése és lefolyása alatt.
5) A helyi referendum szavazásának eredményeiről készített
jegyzőkönyvének mindkét példánya aláírása után a HVVB-ának elnöke a
jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul átadja a város polgármesterének. A VB
tevékenységét összefoglaló iratokat a bizottság elnöke megőrzés céljából átadja a
VH-nak.
6) A jegyzőkönyv átvétele után a Városi Hivatal fölösleges halasztás nélkül a
polgármester utasítására nyilvánosságra hozza a szavazás eredményét a helyi
referendumban.

18. cikkely
A helyi referendum eredményének kihirdetése
A helyi referendumban elfogadott javaslat kihirdetése, mint általános érvényű
városi rendelet lesz végrehajtva és tartalmazni fogja:
a/ a helyi referendum végrehajtásának napját/napjait,
b/ a jogosult polgárok teljes számát, akik a helyi referendum szavazásában fel voltak
tüntetve,
c/ a jogosult polgárok teljes számát, akik a szavazáson részt vettek,
d/ a jogosult személyek teljes számát, akik a kérdésre ill. kérdésekre „igen” választ
adtak és a választópolgárok teljes számát, akik a kérdésre ill. kérdésekre „nem”
választ adták,
e/ megállapítást, hogy melyik javaslat vagy javaslatok voltak jóváhagyva a helyi
referendumban.

V. rész
Intézkedések a helyi referendum biztosítására
19. cikkely
1) A város polgármestere minden helyi referendum végrehajtására aprólékos
utasításokat ad és intézkedéseket tesz velük kapcsolatban.
2) A segédeszközöket, főleg a szavazóhelyiségeket és a szavazás
végrehajtásához szükséges eszközöket a VH biztosítja.
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3) A VH elkészíti a szavazólap mintapéldányát, a szavazáshoz szükséges
nyomtatványokat és biztosítja azok megfelelő mennyiségű kinyomtatását.
4) A város területén minden szerv, hivatal, szervezet és vállalkozási szubjektum
köteles ezen általános érvényű rendelet végrehajtásánál együttműködni.
5) A helyi referendum előkészületeihez, végrehajtásához és eredményeinek
megállapításához szükséges kiadásokat (kivételt képeznek a referendum előtti
kampány kiadásai, ha azt a VH biztosítja) a város költségvetéséből fedeznek.
6) A bizottságok tagjainak igényeire a Választási Törvény illetékes, a választási
bizottságok tagjainak igényeiről szóló határozatai vonatkoznak.

20. cikkely
Befejező rendelkezések
1) Ezt az általános érvényű rendeletet a Városi Képviselőtestület 1998.
március 31.-én a 15/98 számú határozatával hagyta jóvá.
2) Érvénybe lépésének ideje kihirdetésétől számított 15 nap elteltével
kezdődik.

Ing. Pavel Brndiar, s.k.
a város polgármestere
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