Piliscsév község Önkormányzatának
13/2001.(IX.12.) számú rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közakarat
demokratikus kinyilvánításának lehetősége érdekében
 A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 50. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.tv.133-147.§-ban
foglaltak figyelembe vételével  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
(1)A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvétel Piliscsév
választójoggal rendelkező polgárainak az Alkotmányban biztosított joga.
A helyi népszavazás
2.§.
(1)A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti az Ötv.47.§.(1)
bekezdésének a-c.) pontjaiban meghatározottakon kívül:
a.) a település választópolgárainak 20%-a.
(2)A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást az Ötv.46.§.(1)
bekezdésének a-c.) pontjában foglaltakon túl, ha azt a település
választópolgárainak 20%-a kezdeményezte.
3.§.
(1)A helyi népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést írásban kell benyújtani
a polgármesterhez.
(2)A helyi népszavazásra irányuló választópolgári kezdeményezést (aláírásgyűjtő
íveket) a jegyző az átvételtől számított három napon belül köteles hitelesíteni.
4.§.
(1)A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület
legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határozattal dönt.
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(2)A helyi népszavazás kitűzésével egyidejűleg a képviselő-testület megállapítja
a népszavazás lebonyolításával kapcsolatos határidőket, és intézkedik a
népszavazás elrendeléséről szóló határozat közzétételéről.
(3)A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában, a
kezdeményezők mértékének megfelelően, meghatározza a helyi népszavazásra
bocsátandó kérdés szövegét, és kitűzi a népszavazás időpontját.
(4)A helyi népszavazás elrendeléséhez, illetve elutasításához  a 2. § (2)
bekezdésének kivételével  a képviselők minősített többségű szavazata
szükséges.
5.§.
(1)A választók nyilvántartására és a helyi népszavazás lebonyolítására az 1990.
évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Vjt.) rendelkezései az irányadók.
6.§.
(1)A választópolgárok számának meghatározására a Vjt.rendelkezései az
irányadók.
Helyi népi kezdeményezés
7.§.
(1)A népi kezdeményezés benyújtásához a település választópolgárainak 10%ának indítványa szükséges.
(2)A népi kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.
(3)A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról legközelebbi ülésén,
de legkésőbb egy hónapon belül határozatban dönt.
(4)A képviselő-testület köteles napirendre tűzni azt a népi kezdeményezést,
amelyet a választópolgárok 10%-a indítványozott.
Eljárási rendelkezések
8.§.
(1)A helyi népszavazás elrendeléséről, a népszavazás és népi kezdeményezés
eredményéről a település lakosságát a helyben szokásos módon (kábeltelevízió
képújsága, hirdetmény stb.) tájékoztatni kell.
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9.§.
(1)A helyi népszavazással és helyi népi kezdeményezéssel kapcsolatos eljárási
költségek az önkormányzati költségvetést terhelik.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., valamint a Vjt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)E rendelet 2001.szeptember 12.napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Piliscsév, 2001.augusztus 28.

N a g y Mária
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Piliscsév, 2001.szeptember 12.

Baumstark Tiborné
jegyző

