Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2012. (……) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 47. § (1) bekezdés d) pontjában, 49. § (2)
bekezdésében és 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében és az Ötv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. Helyi népszavazás
1. §
A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 25 %-a kezdeményezheti.
2. §
(1) Helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és a népi kezdeményezést
írásban kell benyújtani a polgármesterhez.
(2) A kezdeményezéshez csatolni kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 118.
§-ában foglaltaknak megfelelő, a szükséges szám aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő íveket.
Az aláírásgyűjtő íven a helyi népszavazásra irányuló kérdést úgy kell megfogalmazni,
hogy arra a választópolgárok egyértelmű igen vagy nem választ tudjanak adni.
(3) Az aláírásgyűjtő ív mintáját a választási eljárási törvény helyi népszavazáson és helyi népi
kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 29/2000. (X. 27.) BM. rendelet 3.
melléklet 7. mintája tartalmazza. Ugyanezen jogszabályok állapítják meg az aláírásgyűjtő
ív hitelesítésére és az aláírásgyűjtésre vonatkozó szabályokat is.
3. §
(1) A népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését
követő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt.
(2) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az önkormányzat hirdetőtábláján, a
helyi kábeltelevízió képújságjában, és az önkormányzati honlapon közzé kell tenni. A
helyi népszavazásról a Gádorosi Híradóban is tájékoztatni kell a lakosságot.
(3) A helyi népszavazás eredményét az önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok szerint
kell kihirdetni.
2. Helyi népi kezdeményezés
4. §
A népi kezdeményezés benyújtásához a választópolgárok 10 %-ának írásbeli indítványa
szükséges.

5. §
A helyi népi kezdeményezés benyújtására és az azzal kapcsolatos Képviselő-testületi döntés
meghozatalára a 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
3. Záró rendelkezések
6. §
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának költségvetését terheli.
7. §
A Képviselő-testület véleménynyilvánító helyi népszavazást is elrendelhet, mely a
választópolgárok közreműködését biztosítja a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalában.
8. §
A helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos, e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény IV.
fejezetében, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit és
a választási törvény helyi népszavazáson és helyi népi kezdeményezésen történő
végrehajtásáról szóló 29/2000. (X. 27.) BM. rendeletet kell alkalmazni.
4. Az önkormányzati rendelet hatályba lépése
9. §
E rendelet 2012. év június hó 1. napján lép hatályba.
10. §
Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 6/1992. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet.
Gádoros, 2012. május 15.
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