Vasmegyer Község Képviselıtestületének
5/2001. (V. 12.) számú rendelete
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl.
Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, (a továbbiakban: Képviselıtestület), a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) 50. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény rendelkezéseire, a
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl a következı rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya Vasmegyer község választópolgáraira terjed ki.
2. §.
(1) A Képviselıtestület az Ötv. 46. §. (1) a, b. és e./ pontjában foglaltakon túl helyi
népszavazást köteles kiírni a következı esetekben:
a./ Ha az adott kérdésben a helyi népszavazást a Képviselıtestület bizottsága
kezdeményezi.
b./ Ha az adott kérdésben a helyi népszavazást a képviselık legalább 1/4-e
kezdeményezi.
e./ Ha az adott kérdésben a helyi népszavazást, a választópolgárok 10 %-a,
legalább 114 fı kezdeményezi.
d./ A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl, és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló 1999. évi
LXXIV. törvény alapján veszélyes ipari üzemnek, veszélyes létesítménynek,
vagy veszélyes tevékenységnek minısülı üzem, létesítmény, illetve
tevékenység mőködésének engedélyezése elıtt.
(2) A Képviselıtestület helyi népszavazást rendelhet el az Ötv. 46. §. (3) bekezdésének a. és
b. pontjában meghatározott esetekben.
3. §.
(1) A Képviselıtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a
választópolgárok 10 %-a, legalább 114 fı indítványozott.
(2) A választópolgárok számát mindig a legutóbbi választás, helyi népszavazás adatai alapján
kell megállapítani.

4. §.
A helyi népszavazás lebonyolításának költségeit és a népi kezdeményezés tárgyalásának
esetleges kiadásait az önkormányzat tárgyévi költségvetésben kell biztosítani.
5. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésével egyidejőleg a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 6/1992. (VII. 3.) számú rendelet hatályát
veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv. És a választási eljárásról szóló 1997.
évi. C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vasmegyer, 2001. május 9.

Szabó József
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

