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Tárgy: Határozat népszavazási
kezdeményezés aláírásgyűjtő ív
mintapéldányának hitelesítéséről

HATÁROZAT
Dombóvár Város Jegyzője a Helyi Választási Iroda Vezetőjeként eljárva a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésében,
valamint Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 20/2001. (VI.6.) számú rendelete (a
továbbiakban: ök. r.) 4. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva Szücs
Zoltán (Dombóvár, Csokonai u. 2. szám) által benyújtott helyi népszavazási
kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghoztam a következő
h a t á r o z a t o t.
Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítem.
Határozatomat a Dombóvári Közlönyben hivatalosan közzé teszem. Közzététel
napjaként a Dombóvári Közlöny megjelenésének napját kell érvényesnek elfogadni.
A határozat ellen a közzétételét követő 15 napon belül a Dombóvári Városi
Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani Dombóvár Város Jegyzőjénél (7200
Dombóvár, Szent István tér 1., fax¨74/564-511).
A jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén a
bíróság hitelesítő határozatot jóváhagyó döntése kézbesítésének napján hitelesítési
záradékkal látom el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési
záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni.
Indokolás
Szücs Zoltán magánszemély 2007. június 19-én helyi népszavazási kezdeményezés
aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából a Helyi Választási
Iroda Vezetőjéhez. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
„Egyetért Ön azzal, hogy Dombóvár – Szőlőhegy városrész Dombóvár településtől
elszakadjon és önálló települést alkosson?”

Megállapítom a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 46. § (1) bekezdése
alapján községegyesítés megszüntetése és új község alakításának kezdeményezése
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tárgyában helyi népszavazás – a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése
esetén – tartható.
Az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya megfelel a Ve. 132. §-a által alkalmazni rendelt
118. § (3) – (5) bekezdésében és az ök. r. 4. § (9) bekezdésében foglalt alaki
feltételeknek, illetve az ök. r. 4. § (10) bekezdésében a kérdéssel szemben támasztott
követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A határozat az Alkotmány 44. § (1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3) – (5)
bekezdésén alapul.
A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 146. § (1) bekezdése és az ök. r. 11. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam. A jogorvoslat esetén követendő eljárást a Ve. 133. § (4)
bekezdése írja elő.
Dombóvár, 2007. július 4.

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző
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