
Nagymizdó Községi Önkormányzat

5/2001. (VI.21.) számú rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv.  50.§.(2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi  népszavazásról  és  népi 
kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1.§

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok 
helyi közösségének alkotmányos joga.

(2) A  helyi  népszavazásban  és  népi  kezdeményezésben  az  vehet  részt,  aki  a  helyi 
önkormányzati választáson választójogosult.

II.

A helyi népszavazás

2.§

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a) a települési képviselők legalább egynegyede,
b) a képviselőtestület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d) a választópolgárok legalább 20 %-a.

(2) A  képviselőtestület  köteles  kitűzni  a  helyi  népszavazást,  amennyiben  a  választópolgárok 
legalább 20 %-a kezdeményezte.

3.§

(1) A helyi népszavazás kezdeményezését tartalmazó aláírásgyűjtő ívnek tartalmazni kell:
- a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdések) egyértelmű megfogalmazását, az 

aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán,
- a választópolgár családi és utónevét,
- a választópolgár lakcímét,
- személyi azonosítóját,
- sajátkezű aláírását.

(2) Az aláírás megkezdése előtt az aláírásgyűjtő íveket – hitelesítés céljából – be kell nyújtani a 
helyi választási iroda vezetőjének.

4.§

(1) A helyi népszavazást a községi önkormányzat képviselőtestülete a falugyűlés hatáskörébe 
utalja.

(2) A falugyűlésen  megjelent  választópolgárok  a  választójogosultak  névjegyzékét  aláírásukkal 
látják el.

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti.



5.§

(1) A szavazás – népszavazásra javasolt kérdésekben külön-külön – kézfelemeléssel történik.

(2) A szavazatok összeszámolásáról a szavazatszámláló bizottság gondoskodik.

6.§
 

(1) A falugyűlésről hiteles jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyv pontosan rögzíti a falugyűlésen megjelent választópolgárok számát, a leadott 
szavazatok számát, megoszlását.

(2) A falugyűlésről (népszavazásról) készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai 
aláírásukkal hitelesítik.

7.§

(1) A falugyűlésen hozott döntés csak abban az esetben számít népszavazási döntésnek, ha a 
falugyűlésen a választópolgárok több mint fele jelen van.

(2) A  helyi  népszavazás  érvényes,  ha  a  választópolgárok  több  mint  a  fele  szavazott. 
Eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ 
adott.

III.

Helyi népi kezdeményezés

8.§

(1) Népi  kezdeményez útján  a  képviselőtestület  elé  terjeszthető  minden  olyan ügy,  amelynek 
eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(2) A népi kezdeményezést a polgármesternél nyújthatja be a választópolgárok legalább 9 %-a.

(3) A  képviselőtestület  köteles  megtárgyalni  azt  a  népi  kezdeményezést,  amelyet  a 
választópolgárok legalább 9 %-a kezdeményezett.

(4) A népi kezdeményezés során e rendelet 3.§-ában foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

IV.

Záró rendelkezések

9.§

E rendelet 2001. július 1. napjával lép hatályba.
Egyidejűleg az önkormányzat 4/1993.(III.23.) számú rendelete hatályát veszti.

Nagymizdó, 2001. június 21.

Horváth Gyula Osvald Lajosné
polgármester körjegyző
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körjegyző


